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Návrh záväznej časti ZaD 3: 

Kapitola 1.) ÚVODNÁ ČASŤ sa ako celok ruší vrátane ZaD1 a ZaD2: 

1.) ÚVODNÁ ČASŤ 

Regulatívy územného rozvoja obce Ivanka pri Nitre sú spracované na základe ÚPN obce a sú podkladom pre 
vypracovanie schvaľovacieho dokumentu. Obsahujú návrh zásad vyplývajúcich z riešenia ÚPN obce v členení na 
záväznú a smernú časť. Obsahujú presne formulované zásady priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia. Predmetom riešenia ÚPN je OBEC IVANKA PRI NITRE. 
 
Regulatívy rozvoja riešeného územia sú spracované na základe zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN - O IVANKA pri 
NITRE a sú podkladom pre vypracovanie schvaľovacieho dokumentu. Obsahujú návrh zásad vyplývajúcich z 
riešenia zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN - O IVANKA pri NITRE v členení na záväznú a smernú časť. Obsahujú 
zásady priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. 
 
Regulatívy rozvoja riešeného územia sú spracované na základe zmeny a doplnku č. 2 ÚPN – O IVANKA pri 
NITRE a sú podkladom pre vypracovanie schvaľovacieho dokumentu. Obsahujú návrh zásad vyplývajúcich z 
riešenia Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN – O IVANKA pri NITRE v členení na záväznú a smernú časť. Obsahujú 
zásady priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. 
 

Kapitola 1.) ÚVODNÁ ČASŤ sa ako celok nahrádza nasledovným znením bez nadpisu: 

1) Záväzná časť UPNO Ivanka pri Nitre je tvorená: 

 textovou časťou (obsahuje kapitoly: záväzné regulatívy pre stratégiu rozvoja obce; zásady a regulatívy 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie prípustných, obmedzujúcich alebo 
vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch; zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho 
vybavenia územia, výroby a pod. (socio-ekonomickej štruktúry); zásady a regulatívy umiestnenia verejného 
dopravného a technického vybavenia; zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany 
prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability; zásady a regulatívy starostlivosti 
o životné prostredie; vymedzenie zastavaného územia obce; požiadavky na územné plány zóny; plochy na 
verejno-prospešné stavby, zoznam verejno-prospešných stavieb),  

 výkresovou časťou (obsahuje výkresy: Komplexný návrh a Komplexný návrh – detail, v rámci ktorých sú 
vyznačené všetky záväzné regulatívy uvádzané v textovej časti); 

Pred kapitolu 2.) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA sa 
vkladá  nová kapitola 1.) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE STRATÉGIU ROZVOJA OBCE v nasledovnom 
znení: 

1 ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE STRATÉGIU ROZVOJA OBCE 

1.1 ZÁKLADNÁ STRATÉGIA ROZVOJA OBCE 

2) Stratégia rozvoja obce bude realizovaná pomocou 5-tich nasledujúcich hlavných rozvojových cieľov: 

 skvalitnenie podmienok života v obci; 

 vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj bývania; 

 vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít; 

 rozvoj podnikateľských aktivít, posilnenie ekonomiky obce; 

 podporiť ekostabilizačné a krajinárske hodnoty krajiny 

1.2 PRÍRODNÁ STRATÉGIA OBCE 

3) Krajinnoekologická stratégia rozvoja obce sa sústreďuje primárne na zachovanie jestvujúcich krajinných 
prvkov. To znamená bude potrebné realizovať opatrenia na zachovanie a podporu týchto významných plôch. 

4) Z pohľadu nízkej ekostabilizačnej hodnoty územia a jej nerovnomerného rozloženia bude potrebné 
pripraviť a najmä realizovať opatrenia na jej celkové zvýšenie – bude potrebné postupne významne zvýšiť podiel 
krajinnej vegetácie. Sledujeme s tým aby podiel ekostabilizačných a environmentálnych plôch stúpol na hodnotu 
cca. 10% plochy katastrálneho územia, resp. aby ukazovateľ krajinnoekologickej stability územia (KES) sa zvýšil 
na hodnotu k=0,30. Tento cieľ bude potrebné napĺňať najmä delením rozsiahlych ucelených plôch 
poľnohospodárskej výroby líniovými interakčnými prvkami ale aj rozširovaním / vytváraním nových krajinárskych 
prvkov. 



5) Formovať prírodnú štruktúra obce v zmysle územného systému ekologickej stability a kritérií 
špecifikovaných v rámci územného plánu pomocou nasledovných prvkov: 

 prírodné celky; 

 biocentrá; 

 biokoridory 

6) Formovať a podporovať PFCelky prírodného typu, ktoré tvoria základné usporiadanie obce podľa 
vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh: 

 prírodné celky regionálneho charakteru (PFCelok Niva rieky Nitra); 

 prírodné celky miestneho typu (PFCelok Zálužianská pahorkatina). 

7) Formovať a podporovať biocentrá a biokoridory usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia 
vo výkrese Komplexný návrh: 

 Štrkovisko Luk – Gergeľová (miestne biocentrum) 

 Na pajte (navrhované miestne biocentrum) 

 Okoš (navrhované miestne biocentrum) 

 Taranské (navrhované miestne biocentrum) 

 Malá Nitra (miestny biokoridor) 

 Luk – Štrkovisko (miestny biokoridor) 

 Nadrov – Okoš (miestny biokoridor) 

 K vinohradom (miestny biokoridor) 

 Za Taranským (miestny biokoridor) 

 Dvorčiansky les – Nadrov (navrhovaný miestny biokoridor) 

 Dvorčiansky les – Štrkovisko (navrhovaný miestny biokoridor) 

 Za Huňadským (navrhovaný miestny biokoridor) 

 Gergeľová - Taranské (navrhovaný miestny biokoridor) 

1.3 URBANISTICKÁ STRATÉGIA OBCE 

8) Urbanistická stratégia rozvoja obce je založená na úsilí vytvoriť novú perspektívnu štruktúru územia 
s kvalitným rozložením jednotlivých funkcií. Základnou urbanistickou stratégiou obce je definovanie polohy 
hlavného centra obce – jadra nielen sídelnej štruktúry ale aj socio-ekonomického stredu. Druhým dôležitým 
princípom je definovanie optimálnych možností celkového urbanistického rozvoja obce s definovaním jej 
maximálneho rozšírenia a jej organizáciou v postupných etapách v zmysle socio-ekonomických predpokladov. 

9) Formovať urbanistickú štruktúra obce pomocou strategických prvkov: 

 urbanistické celky; 

 urbanistické centrá; 

 urbanistické osi; 

 urbanistické dominanty 

 urbanistická periféria. 

10) Formovať a podporovať PFCelky urbanistického typu, ktoré tvoria základné usporiadanie obce podľa 
vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh: 

 miestny PFCelok urbanistického typu Ivanka; 

 miestny PFCelok urbanistického typu Ivanka II; 

 miestny PFCelok urbanistického typu Sever; 

 miestny PFCelok urbanistického typu Luk; 

 miestny PFCelok urbanistického typu Gergeľová; 

 miestny PFCelok urbanistického typu Nová Ivanka; 

 miestny špecifický PFCelok urbanistického typu Vinohrady; 

 miestny špecifický PFCelok urbanistického typu Taráň;  

11) Formovať a podporovať urbanistické centrá usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo 
výkrese Komplexný návrh: 

 miestne urbanistické centrum I. úrovne Centrum Ivanka; 

 miestne urbanistické centrum I. úrovne Centrum Ivanka II; 

 miestne urbanistické centrum II. úrovne Centrum Sever; 

 miestne urbanistické centrum II. úrovne Centrum Luk; 

 miestne urbanistické centrum II. úrovne Centrum Gergeľová; 

 miestne špecifické urbanistické centrum II. úrovne Centrum Vinohrady; 

 miestne špecifické urbanistické centrum II. úrovne Centrum Taráň; 

12) Formovať a podporovať urbanistické osi usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo 
výkrese Komplexný návrh: 

 regionálna urbanistická os Ponitrianska os; 

 regionálna urbanistická os Ponitrianska os - železničná dopravná vetva; 

 regionálna urbanistická os Ponitrianska os - cestná dopravná vetva; 
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 miestna urbanistická os Mojmírovská os; 

 miestna urbanistická os Novoivánska os  

 miestna špecifická urbanistická os Vinohradnícka os; 

13) Formovať a podporovať miestne urbanistické dominanty podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh: 

 rešpektovať existujúcu dominantu – vežu kostola sv. Martina; 

 rešpektovať existujúcu dominantu – vežu kostola sv. Benedikta 

 podporovať vznik novej dominanty v navrhovanom centrálnom priestore obce (návestí) v rámci výstavby 
obecného domu; 

1.4 SOCIOEKONOMICKÁ STRATÉGIA OBCE 

14) Podporovať a realizovať opatrenia na postupný nárast počtu obyvateľov: 

 vytvárať podmienky pre bývanie, trávenie voľného času a prácu a zamedziť tak odlivu obyvateľstva do iných 
obcí / miest; 

 sledovaním rovnakých cieľov ako vyššie vytvoriť podmienky pre rast obyvateľstva prirodzeným nárastom 
a najmä migráciou z iných obcí, miest. 

Kapitola 2.) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA sa ako 
celok ruší vrátane ZaD č.1 a ZaD č.2: 

2.) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA  

Pri riadení využitia a usporiadania sídelného útvaru je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy: 
 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 

Pri územnom rozvoji Okresu Nitra vychádzať z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych a 
nadregionálnych v inteciách ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja. 
 
1.1 Podporovať rozvoj mesta Nitra ako centra osídlenia nadregionálneho významu, čo predpokladá podporovať 
predovšetkým rozvoj nasledovných zariadení: 
1 správy vyššieho významu s nadregionálnou pôsobnosťou, 
2 vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou, 
3 školiacich pre ďalšie vzdelávanie a odborné preškoľovanie 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, umožňujúcich súťaže krajskej až celoštátnej úrovne, 
9 nákupných a obchodných centier, 
10 centier voľného času, rekreácie a cestovného ruchu s dostatočnými plochami zelene pre krajské až celoštátne 
potreby, 
1.2 Podporovať rozvoj obce Ivanka pri Nitre, ako sídla lokálneho významu, s cieľom vytvárania rovnocenných 
životných podmienok obyvateľov. Obec sa nachádza vo vzdialenosti 9 km od stredu mesta Nitra - centra 
nadregionálneho významu. 
1.3 Rešpektovať výsledky prieskumu radiačnej záťaže obyvateľstva. V okrese Nitra bolo nízke radónové riziko 
zistené v prevažnej časti územia. Stredná kategória radónového rizika sa vyskytuje severne a SV od Nitry. 
 
Podporovať rozvoj riešenej lokality v rámci navrhovanej urbanistickej koncepcie s rozdelením na územno - 
priestorové celky ( ÚPC č. 1 - 6 ) podľa rozmiestnenia jednotlivých funkcií  
Podporovať rozvoj riešenej lokality v súvislosti s umiestňovaním funkcií a zariadení nadregionálneho významu  

- zdravotníckych, rehabilitačných a sociálnych zariadení s funkciou poskytovania špecifických služieb 
- rekreačných a oddychovo - športových zariadení, centier voľného času a cestovného ruchu s 

prislúchajúcimi plochami zelene 
- nákupných resp. obchodno - administratívnych centier a zariadení s prislúchajúcimi spevnenými a 

parkovacími plochami 
- ekologických výrobných zariadení ( ľahký priemysel - výroba stavebných prvkov pre nízkoenergetické 

resp. ekologické objekty a p. ) 
Podporovať rozvoj riešenej lokality ako lokality nadregionálneho významu. 
 
nevhodné funkčné využitie 

 komerčná obchodno-obslužná vybavenosť a služby negatívne ovplyvňujúce bývanie, resp. znižujúce 
kvalitu obytného prostredia a zvyšujúce dopravnú záťaž obytného prostredia, 

 drobná poľnohospodárska výroba negatívne ovplyvňujúca bývanie, resp. znižujúca kvalitu obytného 
prostredia, 

 veľkokapacitná poľnohospodárska výroba, 



 výrobné služby, 

 priemyselná výroba, 

 skladovanie a distribúcia, 

 
prípustné (doplnkové) funkčné využitie 

 rekreačno-zotavovacia a športová vybavenosť (detské ihriská, malé športoviská a pod.), 

 verejná zeleň, 

 príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky, 

 cyklistické chodníky a pod., 

 zariadenia a vedenia verejnej technicko - infraštrukturálnej obsluhy územia, 

 
dominantné  ( hlavné a prevládajúce )  funkčné využitie 

 bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným rekreačno-zotavovacím zázemím (úžitkové a 
okrasné záhrady, bazény, športové a rekreačné plochy na pozemkoch rodinných domov a pod.), 

 rekreačne – športové plochy so zázemím ( golfové ihrisko, club haus) 
 rekreačné bývanie systémom malometrážnych domčekov do 75 m2 

 
Regulatívy intenzity využitia územia 

 minimálna výmera stavebného pozemku pre RD 8 árov 

 maximálna výmera stavebného pozemku do 15 árov 
 maximálna výmera stavebného pozemku pre rekreačné domčeky do 4 árov 

 maximálny index zastavanej plochy pozemku 0,45 

 minimálny index prírodnej ozelenenej plochy pozemku 0,35 

 maximálna nadzemná podlažnosť rodinných domov 2 nadzemné podlažia a podkrovie 

 maximálna výška stavby rodinného domu 9 m nad okolitým terénom, 

 maximálna nadzemná podlažnosť rekreačných domov 2 nadzemné podlažia a podkrovie 

 maximálna výška stavby rekreačného domu 7 m nad okolitým terénom, 

 doporučená stavebná čiara pri IBV 6 m od vonkajšieho okraja prístupovej komunikácie 

 doporučená stavebná čiara pri rekr. domčekoch 4 m od vonkajšieho okraja prístupovej komunikácie 

 
Regulatívy spôsobu využitia územia 

Zástavba : 

 doporučený charakter, spôsoby a druhy zástavby 

- usporiadaná zástavba samostatne stojacich rodinných domov, 
- usporiadaná zástavba radových rodinných domov, 

 nevhodné spôsoby zastavania pozemkov 

- zástavba provizórnych objektov bez trvalého využitia, 
- zástavba dočasných objektov bez trvalého využitia, 

Oplotenie : 

 doporučené spôsoby a druhy oplotenia 

- priehľadné oplotenia doplnené zeleňou („živé ploty“) v polohách orientovaných do verejných a 
poloverejných uličných priestorov s výškou do 1,20 m, 

- priehľadné i nepriehľadné oplotenia doplnené zeleňou („živé ploty“) oddeľujúce jednotlivé 
pozemky rodinných domov s výškou do 2,00 m, 

 nevhodné spôsoby a druhy oplotenia 
- nepriehľadné, plnostenné a perforované oplotenia s výškou väčšou ako 1,20 m v polohách 

orientovaných do verejných a poloverejných uličných priestorov, najmä do priestorov 
navrhovaných miestnych obslužných komunikácií, 

- akékoľvek oplotenia s výškou väčšou ako 2,00 m, 

 doporučené spôsoby ozelenenia, skladba a druhové zloženie zelene v území 
- sadovnícky upravená zeleň predzáhradok 

- línie a pásy vzrastlých drevín a kríkov na zatrávnenom povrchu v uličnej časti parciel   so 
zástavbou rodinných domov 

- obytná zeleň pri rodinných domoch 

- zeleň dvorov a záhrad pri rodinných domoch s výrazným zastúpením zatrávnených plôch, línií a 
plôch okrasnej zelene (listnaté opadavé a stálozelené stromy a kry, vysokokmenné ovocné 
stromy) a plôch využívaných pre pestovanie ovocia , zeleniny a pod., 

- zeleň oddeľujúca jednotlivé pozemky rodinných domov 

- línie a pásy vzrastlých drevín a kríkov, ktoré spoluvytvárajú opticko-izolačnú zeleň na 
pozemkoch rodinných domov, 

 
Regulatívy organizácie a prevádzkového usporiadania územia 

 doporučené spôsoby riešenia statickej dopravy v území 
- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na jednotlivých pozemkoch rodinných domov, 

- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na samostatných parkovacích plochách a 
parkoviskách, 
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 nevhodné spôsoby riešenia statickej dopravy v území 
- dlhodobé parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na navrhovaných miestnych 

obslužných komunikáciách vo forme pozdĺžnych parkovacích státí, 

 
Regulatívy konkrétneho hmotovo-priestorového a architektonického riešenia jednotlivých rodinných 
domov, bytových a polyfunkčných domov 

 doporučené architektonicko-stavebné prvky aplikovateľné pri riešení rodinných domov 

- využívať orientáciu pozdĺžnej osi konkrétnych objektov rodinných domov v smere sever - juh, 
- využívať orientáciu pozdĺžnej osi konkrétnych objektov obytných a polyfunkčných domov 

v smere sever - juh, 

- pri návrhu situovania a hmotového riešenia konkrétnych objektov rodinných domov je potrebné  
akcentovať potrebu citlivého zakomponovania navrhovaných objektov do celkového krajinného 
obrazu, 

- zohľadniť konfiguráciu terénu a okolité prírodné prostredie, 

 regulatívy ekologicko-environmentálnych podmienok rozvoja územia, ktorú predstavujú  situovanie 
navrhovaných biocentier miestneho významu, trasovanie navrhovaného interakčného prvku v území, 

 Podporovať rozvoj riešenej lokality v rámci navrhovanej urbanistickej koncepcie s rozdelením na územne – 
priestorové celky ( ÚPC č. 1 – 10 ) podľa rozmiestnenia jednotlivých funkcií 

 Podporovať rozvoj riešenej lokality v súvislosti s umiestňovaním funkcií a zariadení nadregionálneho 
významu : 

- rekreačných a oddychovo – športových zariadení, centier voľného času a cestovného ruchu s 
prislúchajúcimi plochami zelene 

- bývanie v samostatne stojacich RD 
- bývanie v samostatne stojacich RD formou kondomínií  

 Podporovať rozvoj riešenej lokality ako lokality nadregionálneho významu 
 
2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 

2.1 Usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných území, tzv. 
rekreačných krajinných celkov, pre zabezpečenie nárokov obyvateľov na každodennú a koncotýždňovú rekreáciu 
- územie na západnom okraji  k.ú. obce – sa nachdzajú vinohrady, na JV okraji k.ú. štrkoviská. 
2.2 Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie prípravy a realizácie využitia štrkovísk Branč- Ivanka-Cetín - pre 
rekreačné využitie. 
2.3 Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky (chov koní - parkúr, naučné 
chodníky). Pestovanie a spracovanie ovocia-zeleniny-hrozna . 
2.4 podporovať prepojenie miestnej cyklistickej trasy a medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdíž Nitry a s 
trasami smerom k štrkoviskám. 
2.5 dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou, 
 
Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie prípravy a realizáciu využitia podzemných ge- otermálnych zdrojov na 
primárne využitie pre potreby navrhovaných rekreačných zariadení nadregionálneho významu ( aquapark, 
rehabilitačné centrum a p. ) 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu rekreačných zariadení na koncotýždňovú  resp. sezónnu rekreáciu ( ubytovacie 
resp. stravovacie zariadenia a p. )  
Podporiť možnosť realizácie športovísk vo väzbe na navrhované rekreačné resp. rehabilitačné zariadenia resp. 
zóny IBV ( ihriská , golf, hipoturistika, kyslíkové trasy ap.) 
Podporiť prepojenie riešeného územia s regionálnymi resp. nadregionálnymi cyklistickymi trasami 
 
Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie prípravy a realizáciu golfového ihriska  
Vytvoriť podmienky pre realizáciu rekreačných zariadení na konco týždňovú resp. sezónnu rekreáciu (ubytovacie 
resp. stravovacie zariadenia a p.) 
Podporiť možnosť realizácie športovísk vo väzbe na navrhované rekreačné zariadenia resp. zóny IBV (ihriská , 
golf, cykloturistika, kyslíkové trasy a p.)    
Podporiť prepojenie riešeného územia s regionálnymi resp. nadregionálnymi cyklistickými trasami 
 
3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry: 

3.1 Školstvo: 
 - dobudovať školské ihriská a absentujúcu materiálno – technickú základňu, nie sú kladené požiadavky na nové 
plochy. 
3.2 Zdravotníctvo: 
 - rozvíjať v záujme optimálneho zabezpečenia základnej lekárskej starostlivosti pre obyvateľov. 
3.3 Sociálna starostlivosť:  
- vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj očakávať nárast obyvateľov v poproduktívnom veku a 
zabezpečiť adekvátne nároky na zariadenia sociálnej  pomoci  pre  prestarnutých  obyvateľov  –  navrhujeme  
riešiť  rekonštrukciou  v jestvujúcich objektoch zmenou funkčného využitia (korkový dom). 
3.4 Duševná kultúra: 



 - podporovať rozvoj zariadení kultúry a nadviazať na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-
spoločenskej oblasti v danom regióne, využiť rezervy vo využívaní jestvujúcich kultúrnych zariadení. Pre klubovú , 
záujmovú a krúžkovú činnosť doporučujeme zvážiť možnosť využitia DK, ZŠ a misijného domu. 
3.5 Telesná kultúra 
- rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v urbanizovanom prostredí, 
čo je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva – dobudovať športový areál, tréningové ihrisko , areál 
pre cyklokros, kynologické cvičisko a detské ihriská. Využiť pre tieto účely aj školské zariadenia. 
 
Podporovať rozvoj zdravotníckych a rehabilitačných zariadení nadregionálneho významu v záujme poskytovania 
špecifických služieb pre navrhovanú spádovú oblasť resp. miestnych obyvateľov 
Podporovať realizáciu zariadení sociálnej starostlivosti pre obyvateľov v poproduktívnom veku vo väzbe na 
navrhované zdravotnícke resp. rehabilitačné .zariadenia 
Podporovať rozvoj športovo - telovýchovných zariadení a vytvárať pre ne podmienky v urbanizovanom území 
riešenej lokality (vo väzbe na existujúce resp. navrhované zelené plochy) 
 
Podporovať rozvoj športovo – telovýchovných zariadení a vytvárať pre ne podmienky v urbanizovanom území 
riešenej lokality (vo väzbe na existujúce resp. navrhované zelené plochy)  
 
4. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 

4.1 Rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov limitujúcich 
urbanistický rozvoj, 
4.2 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho 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, 
4.3 zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť jeho 
vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na protipovodňové opatrenia, 
 
Pri ďalšom rozvoji riešeného územia rešpektovať existujúci poľnohospodársky a lesný fond ako jeden z dôležitých 
faktorov, limitujúcich jeho urbanisticky rozvoj 
Zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v nadväznosti na prvky 
územného systému ekologickej stability 
Vzhľadom na protipovodňové opatrenia zabrániť neodborným zásahom do hydrogeologických pomerov, pred 
akýmkoľvek plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na predmetnú hydrogeológiu riešeného územia 
 
Pri ďalšom rozvoji riešeného územia rešpektovať existujúci poľnohospodársky a lesný fond ako jeden z dôležitých 
faktorov, limitujúcich jeho urbanistický rozvoj zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu prvkami vegetácie v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability 
Vzhľadom na protipovodňové opatrenia zabrániť neodborným zásahom do hydrogeologických pomerov, pred 
akýmkoľvek plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na predmetnú hydrogeológiu riešeného územia  
 
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho 
fondu: 

5.1 Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov 
ÚSES a to najmä biokoridorov. Vytvoriť organizačné a materiálno-technické predpoklady pre uskutočňovanie 
ekologizačných opatrení predpísaných pre riešenie katastrálneho územia podľa ÚPN časť A.2.11.- ochrana 
prírody a tvorba krajiny, predovšetkým jeho základné prvky - biocentrá a biokoridory - a zabezpečiť tým 
udržovanie a zvyšovanie ekologickej stability a biodiverzity kultúrnej krajiny v zastavanom území i mimo 
zastavaného územia obce. 
5.2 Prejednať so samosprávami susedných katastrálnych území uskutočnenie ekologizačných opatrení pre 
biocentrá, ktoré sa nachádzajú na ich územiach ihneď za hranicou katastrov ako prvé po trase toho-ktorého 
biokoridoru, vedúceho z katastrálneho územia Ivanka pri Nitre smerom von. 
5.3 Zabezpečiť príslušný stupeň ochrany pre záujmové lokality štátnej ochrany prírody uvedené podľa RÚSES 
Nitrianskeho kraja a  KEP obce Ivanka pri Nitre, viď.ÚPN-O  časť A.2.11. a A.19. 
5.4 Dbať o priebežnú rekonštrukciu uličnej zelene, obecných parkov, cintorínov a jeho obnovu, so zámerom 
prepojenia pobrežnej zelene - uličnou zeleňou - cez centrum obce. 
5.5 Odstrániť pôsobenie stresových faktorov (divoké skládky odpadov) v k.ú. obce. 
5.6 Realizovať výsadbu izolačnej zelene pri výrobných areáloch PD a na hranici výrobných území. 
5.7 Pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie 
drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť 
ťažbu veľkoplošnými holorubmi, 
 
Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov 
ÚSES a to hlavne biocentier a biokoridorov 
Zabezpečiť príslušný stupeň ochrany pre záujmové lokality štátnej ochrany prírody miestneho resp. regionálneho 
charakteru ( lesný porast NADROV) 
Eliminovať pôsobenie stresových faktorov v riešenom území ( divoké skládky odpadu, hnojiská a p. ) 
Realizovať a podporovať výsadbu izolačnej zelene v styčných líniách medzi jednotlivými funkčnými zložkami resp. 
pozdĺž navrhovaných hlavných komunikačných trás ( peších i dopravných zariadení - navrhovaná rýchlostná 
komunikácia R1 ) - s prepojením na existujúce biocentrá resp. biokoridory 
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Pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu s prirodzený - mi pôvodnými druhmi drevín 
Vylúčiť veľkoplošnú ťažbu drevín holorubmi v riešenom území ( NADROV) 
 
Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov 
ÚSES a to hlavne biocentier a biokoridorov 
Zabezpečiť príslušný stupeň ochrany pre záujmové lokality štátnej ochrany prírody miestneho resp. regionálneho 
charakteru (lesný porast Hornomajerský les) 
Eliminovať pôsobenie stresových faktorov v rieš. území (divoké skládky odpadu, hnojiská a p.) 
Realizovať a podporovať výsadbu izolačnej zelene v styčných líniách medzi jednotlivými funkčnými zložkami resp. 
pozdĺž navrhovaných hlavných komunikačných trás (peších i dopravných zariadení – diaľnica D1) - s prepojením 
na existujúce biocentrá resp. biokoridory  
Pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu s  prirodzenými pôvodnými druhmi drevín 
vylúčiť veľkoplošnú ťažbu drevín holorubmi v riešenom území  
 
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva: 

6.1 Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo danej obce, viď. ÚPN  časť a.A.2.6.. 
6.2 Pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich 
vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia. 
Rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt 
charakterizujúcich prostredie a vytvárať pre ne vhodné prostredie. 
6.3 Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu obce, a jej 
častí. 
6.4 Rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov v danom prostredí 
(poľnohospodárske - pestovateľské a chovateľské, vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, 
historické udalosti, osobnosti na celom riešenom území), 
6.5 Akceptovať pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty – kostoly, 
kaštiele, kúrie, prícestné sochy . 
6.6 Rešpektovať 

- základné kompozičné prvky - (centrálna zóna – „C“) 
- základné kompozičné osi – Novozámocká ul. – r.k. kostol – park 
- funkčné zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia) 
- výškové zónovanie (typické pre vidiecke pomery, IBV+HBV max 4 nadzemné podlažia) 

- rozmiestnenie dominánt (funkčné i priestorové) 
6.7. Pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich 
vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia. 
Rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt 
charakterizujúcich prostredie. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatniť a rešpektovať typovú a 
funkčnú profiláciu obce, a jej častí. 
 
Pri novej výstavbe v riešenom území akceptovať prírodné danosti (konfigurácia, existencia prírodných 
dominantných prvkov a p. ) a novou výstavbou koncepčne, funkčne a komunikačne dosiahnuť previazanosť s 
existujúcou okolitou sídelnou štruktúrou pri zachovaní špecifickosti a významu nadregionálneho charakteru 
predmetného riešeného územia. 
 
Pri novej výstavbe v riešenom území akceptovať prírodné danosti (konfigurácia, existencia prírodných 
dominantných prvkov a p.) a novou výstavbou koncepčne, funkčne a komunikačne  dosiahnuť previazanosť s 
existujúcou okolitou sídelnou štruktúrou pri zachovaní špecifickosti a  významu regionálneho charakteru  
predmetného riešeného územia. 
 
7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry: 

7.1 Vybudovanie rýchlostnej cesty Nitra – Komárno v kategórii R22,5/100(120) s mimoúrovňovými križovatkami s 
ostatnými cestami, v trase podľa ÚPN VÚC- za železnicou 
7.2 Cesta I/64 – funkčná trieda B1, kategória MS11,5/60 a S 11,5/80 
7.3 Cesta III/06430 – funkčná trieda B2, kategória MOK 7,5/40 v intraviláne a S 9,5/70 - v extraviláne. 
7.4 Riešenie miestnych, obslužných, účelových a prístupových komunikácií, nové prepojenia a úpravy realizovať 
podľa návrhu ÚPN obce: 

- nové komunikácie riešiť v kategórii MOK 7,5/40 
 
Podporovať realizáciu rýchlostnej komunikácie NITRA- MALANTA- KOMÁRNO v kategórii R 22,5 / 100 ( 120) 
paralelne s koridorom existujúcej železnice NITRANOVÉ zAMKY s mimoúrovňovým križovaním a trasovaním - 
trasa A doporučená aj štúdiou EIA z apríla 2005 ako aj dotknutými obcami 
Ponechať rezervu pre koridory R 22,5 /100 (120) v navrhovanej trase A, ako aj 
v navrhovanom koridore podľa ÚP VÚC 
Cestu III/ 06430 evidovať ako cestu zaradenú do funkčnej triedy 82, kategórie MOK 7,5 / 40 v intraviláne a S 9,5 / 
70 v extraviláne 



Navrhované miestne, obslužné, účelové a prístupové komunikácie, nové ťažiskové trasy a koridory riešiť v 
kategórii MOK 7,5 / 40 
 
Navrhovanú cestu C9,5/60 resp. C7,5/60 riešiť v území ako pokračovanie prístupovej cesty zberno – obslužnej 
miestnej komunikácie vo funkčnej triede B3 s parametrami MZ 8,5/50. 
Vnútrozonálnu komunikačnú štruktúru obslužných komunikácii riešiť ako úroveň funkčných tried C3 v šírkovom 
usporiadaní MOU 7,5/30  
Doplnkové alt. slepé a upokojujúce komunikácie riešiť v kategórii MOU 5,5/30  
 
8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 

8.1 Vodné hospodárstvo 
8.1.1 Na úseku ochrany pred povodňami 
vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít, zlepšovať 
vodohospodárske pomery v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak 
povodňových, ako i v období sucha 
8.1.2 Na úseku odvedenia vnútorných vôd 
vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia prietočnosti 
8.1.3 Na úseku verejných vodovodov Na úseku verejných vodovodov ÚPN-obce výhľadovo rozširuje vodovodnú 
sieť - vybudovať vodovodné rady, ktoré budú situované v novonavrhovaných uliciach jednotlivých častí obce – viď 
časť A.2.12.2.1. ÚPN-O 
8.1.4 Rešpektovať PHO jestvujúcich vodných zdrojov 
8.1.5 Na úseku verejných kanalizácií 
V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 
treba: 

- zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 138/1973 Zb. a 
nariadením vlády SR č. 242/1993 Z.z. 

- budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody  a iných vôd 
- zabezpečiť odkanalizovanie obcí s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel 

obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd 
- zabezpečiť výstavbu stokových sietí obce Ivanka pri Nitre, s napojením na kanalizáciu a ČOV Branč, 

podľa návrhu ÚPN podľa návrhu ÚPN-O časť A.2.12.2., čím sa zvýši  životná  úroveň  obyvateľov a  
súčasne  sa  zlepší  životné  prostredie v obci 

 
Realizovať odvodňovacie rigoly resp. odvodňovacie zariadenia na odvod dažďovej vody v rámci ochrany pred 
povodňami a týmto v riešenom územ! optimalizovať resp. stabilizovať vodohospodárske pomery pri vzniknutých 
extrémnych situáciách ( povodne, záplavy) 
Vykonávať pravidelnú údržbu na navrhovaných odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia ich stálej 
prietočnosti 
V rámci verejných vodovodov zabezpečiť rozšírenie verejnej vodovodnej siete do navrhovaných územno - 
priestorových celkov formou uličných vodovodných rádov 
Zabezpečiť z technického hľadiska realizáciu vrtu s využitím podzemného geotermálneho zdroja pre rekreačné 
resp. rehabilitačné účely - primárny účel 
V prípade zásobovania vodou navrhovaných objektov resp. zariadení zo samostat ných vodných zdrojov (studne) 
rešpektovať ich ochranné pásma 
 
Zabezpečiť realizáciu lokálnych kanalizačných sietí v navrhovanom území v rámci jednotlivých územno - 
priestorových celkov 
Realizáciou lokálnych kanalizačných sietí v navrhovanom území v rámci jednotlivých územno - priestorových 
celkov zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody resp. iných vôd a zabezpečiť napojenie týchto sietí na 
nadradený systém 
Zabezpečiť odvedenie vyčistených splaškových vôd, dažďových vôd a neutralizovaných minerálnych vôd z 
podzemného geotermálneho zdroja do recipientu (rieka NITRA) v súlade s platnými vodohospodárskymi zákonmi 
 
Realizovať odvodňovacie rigoly resp. odvodňovacie zariadenia na odvod dažďovej vody v rámci ochrany pred 
povodňami a týmto v riešenom území optimalizovať resp. stabilizovať   vodohospodárske pomery pri vzniknutých 
extrémnych situáciách (povodne, záplavy)   
Vykonávať pravidelnú údržbu na toku Malá Nitra za účelom zabezpečenia ich stálej prietočnosti  
V rámci verejných vodovodov zabezpečiť rozšírenie verejnej vodovodnej siete do navrhovaných územno - 
priestorových celkov formou uličných vodovodných rádov 
V prípade zásobovania vodou navrhovaných objektov resp. zariadení zo samostatných vodných  zdrojov (studne) 
rešpektovať ich ochranné pásma   
Zabezpečiť realizáciu lokálnych kanalizačných sietí v navrhovanom území v rámci jednotlivých územno – 
priestorových celkov 
Realizáciou lokálnych kanalizačných sietí v navrhovanom území v rámci jednotlivých územno – priestorových 
celkov zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody resp. iných vôd a zabezpečiť napojenie týchto sietí na 
nadradený systém  
Zabezpečiť odvedenie vyčistených splaškových vôd, dažďových vôd do recipientu v súlade s platnými 
vodohospodárskymi zákonmi 
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8.2 Energetika 
8.2.1 rešpektovať koridory jestvujúcich vedení, prekládky realizovať v nevyhnutnom rozsahu podľa návrhu ÚPN, 
8.2.2 rešpektovať jestvujúce koridory súčasných plynovodov, ropovodov a produktavodov prechádzajúcich 
územím, 
8.2.3 realizovať vybudovanie novej TS – 2ks 
8.2.4 realizovať rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novú výstavbu v obci podľa návrhu ÚPN 
 
Rešpektovať koridory existujúcich elektrických vedení v riešenom území aj s ich ochrannými pásmami 
Rešpektovať koridory existujúcich vedení plynovodov, ropovodov a produktovodov v riešenom území aj s ich 
ochrannými resp. bezpečnostnými pásmami 
Prekládky inžinierskych sietí realizovať v nevyhnutnom prípade po dohode s príslušným správcom resp. 
majiteľom 
Zabezpečiť realizáciu nových trafostaníc pre každý územno - priestorový celok 
Zabezpečil realizáciu regulačnej stanice plynu pre navrhované riešené územie 
Zabezpečiť realizáciu hlavných rozvodov IS v rámci jednotlivých územno - priestorových celkov pre 
predpokladanú novú výstavbu 
 
Rešpektovať koridory existujúcich elektrických vedení v riešenom území aj s ich ochrannými pásmami  
Prekládky inžinierskych sietí realizovať v nevyhnutnom prípade po dohode  s príslušným správcom resp. 
majiteľom  
Zabezpečiť realizáciu nových trafostaníc pre každý územno – priestorový celok 
Zabezpečiť realizáciu regulačnej stanice plynu pre navrhované riešené územie 
Zabezpečiť realizáciu hlavných rozvodov IS v rámci jednotlivých územno – priestorových celkov pre 
predpokladanú novú výstavbu 
Rešpektovať koridory existujúcich diaľkových vedení v riešenom území aj s ich ochrannými  pásmami / ochranné 
pásmo diaľkového kábla T – COM 1m od osi / 
 
9. V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva: 

9.1 Riešiť zneškodňovania 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 uskutočňovať do vlastných nádob, odvoz 
komunálneho odpadu z obce uskutočňovať aj naďalej na základe zmluvných vzťahov 1x za 14 dní na skládku 
TKO Nový Tekov. 
9.2 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z obce na základe zmluvných vzťahov v najbližších 
vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené emisné limity 
9.3 Zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu divokých skládok odpadov v obci. 
 
Zabezpečil' pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v riešenom území na základe dohodnutých a 
uzavretých zmluvných vzťahov s oprávnenou organizáciou 
Zabezpečil' postupnú sanáciu resp. rekultiváciu divokých skládok odpadu v riešenom území ( hnojiská, stavebný 
odpad ) 
Zabezpečil' zneškodňovanie možných nebezpečných odpadov v riešenom území na základe dohodnutých a 
uzavretých zmluvných vzťahov s oprávnenou organizáciou (neónové svietidlá, lepenky, odpad z ORL a p. ) 
 
Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v riešenom území na základe  dohodnutých a 
uzavretých zmluvných vzťahov s oprávnenou organizáciou    
Zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu divokých skládok odpadu v riešenom území (hnojiská, stavebný 
odpad ) 
Zabezpečiť zneškodňovanie možných nebezpečných odpadov v riešenom území na základe dohodnutých a 
uzavretých zmluvných vzťahov s oprávnenou organizáciou ( neónové svietidlá, lepenky, odpad z ORL a p. )   
 
10. Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných problémových území: 

10.1 Pre optimálne urbanistické riešenie navrhovanej koncepcie ÚPN OBCE IVANKA PRI NITRE je potrebné 
regulovať výstavbu IBV, dodržať výškovú hladinu zástavby, stavebnú čiaru, podlažnosť a architektonický výraz, 
rešpektovať v plnom rozsahu chránené objekty zapísané v ÚZKP SR a objekty pamiatkového záujmu, všetky 
hygienické ochranné pásma, infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Vyriešením a odstránením hygienických 
závad a výsadbou verejnej zelene skvalitniť životné prostredie v obci. 
10.2 Následná projektová dokumentácia musí vychádzať z koncepcie ÚPN obce Ivanka pri Nitre. Doporučujeme 
vypracovanie ÚPN-Z pre lokality - centrálnej časti obce, pre výrobné územie a rekreačné územie . Tvaroslovné a 
výtvarné riešenie objektov novonavrhovanej zástavby navrhovať v súčinnosti s tvaroslovnými a výtvarnými 
detailmi jestvujúcich starých historických objektov a tvorivo ich aplikovať do súčasnej modernej architektúry. 
Požadujeme rešpekovať hlavnú kompozičnú os, dominanty ako i funkčné zónovania obce podľa ÚPN. 
 
Z hľadiska optimálneho vývoja predmetného územia je potrebné v rámci navrhova - ného urbanistického riešenia 
v rámci jednotlivých územno - priestorových celkov reguloval' výstavbu objektov a areálov mierou zastavanosti 



jednotlivých stavebných pozemkov, dodržaním doporučujúcej výškovej hladiny zástavby, dodržaním pod - 
doporučenej podlažnosti, dodržaním stavebnej čiary jednotlivých objektov 
Rešpektovať všetky hygienické ochranné pásma ( navrhovaná rýchlostná komunikácia R1, existujúca št. cesta III 
/ 06430 ) 
Rešpektovať existujúcu infraštruktúru nadregionálneho významu s ochrannými resp. bezpečnostnými pásmami 
Vypracovať dielčie ÚPN - Z resp. urbanisticko - architektonické štúdie na jednotlivé územno - priestorové celky s 
prevládajúcou funkciou 
a)občianska vybavenosť nadregionálneho významu ( administratívne, obchodné, kúpeľné, rekreačné, ubytovacie, 
stravovacie objekty, penzióny) 
b) obytná funkcia ( individuálne bývanie formou samostatne stojacich resp. radových rodinných domov, 
nízkopodlažných bytových domov) 
c) výroba ( výrobné priestory pre ľahký priemysel nezávadného charakteru, skladové priestory) 
Dodržať v ďalších stupňoch riešenia ÚPD funkčné zónovanie a rozdelenie riešené - ho územia na územno - 
priestorové celky podľa Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN - O IVANKA pri NITRE 
 
Pre danú lokalitu nie je nutné vypracovať ÚP zóny 
Z hľadiska optimálneho vývoja predmetného územia je potrebné v rámci navrhovaného urbanistického riešenia v 
rámci  jednotlivých územno – priestorových celkov regulovať výstavbu objektov a areálov mierou zastavanosti 
jednotlivých stavebných pozemkov, dodržaním  doporučovanej výškovej hladiny zástavby, dodržaním 
odporučenej podlažnosti, dodržaním stavebnej čiary jednotlivých objektov  
Rešpektovať existujúcu infraštruktúru nadregionálneho významu s ochrannými resp. bezpečnostnými pásmami  
Dodržať v ďalších stupňoch riešenia ÚPD funkčné zónovanie a rozdelenie riešeného územia na územno – 
priestorové celky podľa Zmeny a doplnku č. 2/2007 ÚPN – O Ivanka pri Nitre 

Kapitola 2.) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA sa 
premenuje na 2.) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA; URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK 
NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH URČENÝCH PRE ZÁSTAVBU, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A SÍDELNÚ 
VEGETÁCIU a bude ako celok nahradená nasledovným textom: 

2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA; URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO 
VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH URČENÝCH 
PRE ZÁSTAVBU, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A SÍDELNÚ VEGETÁCIU 

15) Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia formovať a regulovať podľa výkresu Komplexný 
návrh a Komplexný návrh detail: 

 jestvujúcu a novú stavebnú štruktúru výlučne na plochách určených pre zástavbu; 

 jestvujúce a nové priestranstvá výlučne na plochách určených pre verejné priestranstvá; 

 jestvujúce a nové plochy sídelnej a krajinnej vegetácie výlučne na plochách určených pre vegetáciu; 

 jestvujúce a nové plochy vodstva výlučne na plochách určených pre vodstvo. 
K výkresovej časti tu uvádzané regulačné podmienky sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

16)  Dodržať etapovitosť výstavby v zmysle časti 7 Vymedzenie zastavaného územia obce: 

 návrh / 1.etapa – plochy určené pre zástavbu, verejné priestranstvá a vegetáciu je možné realizovať 
v návrhovom období; 

 návrh / 2.etapa – plochy určené pre zástavbu, verejné priestranstvá a vegetáciu je možné realizovať 
v návrhovom období až po naplnení lokalít určených v rámci 1. etapy; 

 výhľad / 3.etapa - plochy určené pre zástavbu, verejné priestranstvá a vegetáciu je možné realizovať až na 
podklade zmien a doplnkov k tomuto územnému plánu resp. vyhotovením nového územného plánu. 

17) Osobitné podmienky: 

 každá samostatne funkčná zástavba musí byť prístupná z verejného priestranstva (vo vlastníctve obce) 

 iné priestorové usporiadanie alebo funkčné využitie vykreslené vo výkrese Komplexný návrh a Komplexný 
návrh detail a popísané v textovej časti v záväznej časti UPNO je neprípustné; 

 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku, ak nie je uvedené inak; 

 dažďové vody nesmú byť odvádzané do splaškovej kanalizácie, musia byť zadržiavané v území, na pozemku 
výstavby prípadne zaústené do dažďovej kanalizácie s recipientom v potoku Malá Nitra; 

 pri projektoch investícií objektov bytových domov, vybavenostných a výrobných zaviazať stavebníka na 
predkladanie projektov s odborne spracovanými samostatnými stavebnými objektmi Sadové úpravy. Pri 
projektoch rodinných domov a objektov individuálnej rekreácie je táto podmienka len odporúčaná. 

18) Pri rozvoji zástavby resp. pri zásahu inou výstavbou do jestvujúcej zástavby je nevyhnutné rešpektovať 
všetky platné legislatívne limity (kultúrne pamiatky, ochranné pásma). Najmä sa jedná o: 

 archeologické lokality; 

 národné kultúrne pamiatky (aj navrhované) vrátane ochranného pásma 10m; 
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 ochranné pásmo pohrebiska; 

 ochranné pásma výrobných areálov a areálov technickej infraštruktúry  

19) PFCelok IVANKA, PFČasť CENTRUM IVANKA  

Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba od 2 do 4NP a/alebo voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 80% 
a ozelenenie min. 10%; 

 pre budovu obecného domu je prípustná aj solitérna zástavba od 2 do 4NP a v bližšie nespresnenej polohe je 
možné realizovať urbanistickú výškovú dominantu vo väzbe na budovu obecného úradu s nutnosťou 
osobitného riešenia urbanistickou štúdiou, ktorá musí preukázať jej umiestnenie vo vzťahu k priehľadom 
z hlavných smerov (od Nitry, od Branču, od Mojmíroviec a od Čechyniec) a schválenou obecným 
zastupiteľstvom; 

 pre objekt v parku je prípustná výhradne areálová a/alebo solitérna zástavba do 2NP. Urbanistické 
umiestnenie a architektonické riešenie objektu je potrebné preukázať urbanisticko – architektonickou štúdiou, 
ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo;  

 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom 
územnoplánovacej dokumentácie (min. urbanistickou štúdiou, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti; 

 návestie realizovať s min. rozmerom 70 x 70m; 

 v trase cesty I/64 min. šírka uličného priestoru 18m; 

 v trase cesty III/1660 min. šírka uličného priestoru 18m; 

 v trase ulice Pri parku min. šírka uličného priestoru 15m. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť; 

 pre objekt v parku (SOZ UZ-03) je prípustná aj zmiešaná funkcia základnej vybavenosti s prípadnou 
doplnkovou výrobou (výroba musí byť extenzívneho charakteru a nesmie negatívne ovplyvňovať svoje 
bezprostredné okolie, napr. výroba čokolády a pod.) a projekt musí preukázať aj podporu a zveľadenie parku, 
prípadne navrhovaného meandru potoka. 

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 

 vyššia vybavenosť je neprípustná okrem areálu kaštieľa. 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 20%; 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie 

 spoločenské funkcie; 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe. 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10%; 

 krajinárske riešenie parku je potrebné preukázať štúdiou, ktorú musí schváliť obecné zastupiteľstvo. 
Vegetácia – funkčné využitie 

 rekreačná a/alebo vybavenostná. 
Osobitné podmienky: 

 riešenie statickej dopravy pre potreby obecného domu môžu byť riešené na verejných plochách. 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

20) PFCelok IVANKA, PFČasť ČECHYNSKÁ 1, PFČasť ČECHYNSKÁ 2  

Osobitné podmienky: 

 Územie navrhované na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade zmien a doplnkov 
k územnému plánu resp. nového územného plánu. 

 pred výstavbou zrealizovať opatrenia na ochranu územia pred plošnými záplavami 

 výstavbu realizovať so zreteľom na vyššiu hladinu spodnej vody, nerealizovať podzemné podlažia, úroveň 
prízemia umiestniť cca. 0,5m nad úroveň terajšieho terénu. 

21) PFCelok IVANKA, PFČasť HORNÁ  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, vyžadovať min. šírku priestranstva 
8m; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 



 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

22) PFCelok IVANKA, PFČasť KRAKOVSKÁ 1  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, vyžadovať min. šírku priestranstva 
10m, slepé úseky vyžadovať min. šírku 8,0m a riešenie obratiska pre osobné autá; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

23) PFCelok IVANKA, PFČasť KRAKOVSKÁ 2  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 10m, v mieste napojenia na PFČasť KRAKOVSKÁ 1 min. šírka 
8,0m; 

 stavebná čiara musí byť min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

24) PFCelok IVANKA, PFČasť KRAKOVSKÁ 3  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara musí byť stanovená tak aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 10m, v mieste 
napojenia na PFČasť KRAKOVSKÁ 1 musí byť v šírke min. 8m; 

 stavebná čiara musí byť min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 
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 vzhľadom na výhľadový plán výstavby železničného mosta v žkm 26,052 výstavba bude možná po 
vypracovaní dopravnej štúdie, ktorá zohľadní všetky okolnosti súvisiace s touto dopravnou stavbou a až 
následne bude umožnená výstavba v dotknutom území 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

25) PFCelok IVANKA, PFČasť KRAKOVSKÁ 4  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 10m, v mieste napojenia na PFČasť KRAKOVSKÁ 1 min. šírka 
8m; 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

26) PFCelok IVANKA, PFČasť KRAKOVSKÁ 5  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, min. šírka priestranstva 10m, slepé 
úseky min. šírka 8m a riešenie obratiska pre osobné autá; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

27) PFCelok IVANKA, PFČasť KRAKOVSKÁ 6  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná, min. šírka verejného priestranstva 8m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú 
stranu min. 4m); 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 



 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

28) PFCelok IVANKA, PFČasť KÚRIA  

Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba do 2NP a/alebo voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50% 
a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara je vyformovaná, min. šírka verejného priestranstva 8m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú 
stranu min. 4m); 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

29) PFCelok IVANKA, PFČasť MOJMÍROVSKÁ 1  

Vymedzenie priestoru pre zástavbu, verejné priestranstvá a sídelnú vegetáciu: 
Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba do 2NP a/alebo voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% 
a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 15m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu 7,5m). 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 

 vyššia a/alebo špecifická vybavenosť je neprípustná.  
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 

 vzhľadom na výhľadový plán výstavby železničného mosta v v žkm 26,052 výstavba bude možná po 
vypracovaní dopravnej štúdie, ktorá zohľadní všetky okolnosti súvisiace s touto dopravnou stavbou a až 
následne bude umožnená výstavba v dotknutom území (územie vyznačené v grafickej časti ako podmienečne 
zastavateľné územie) 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

30) PFCelok IVANKA, PFČasť MOJMÍROVSKÁ 2  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 15m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu min. 
7,5m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 výroba intenzívna a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo špecifická.  
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. 

 na každej strane ulice musí byť vymedzený koridor v šírke 10m pre environmentálnu vegetáciu 
Vegetácia – funkčné využitie 

 environmentálna. 
Osobitné podmienky: 
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 vzhľadom na výhľadový plán výstavby železničného mosta v v žkm 26,052 výstavba bude možná po 
vypracovaní dopravnej štúdie, ktorá zohľadní všetky okolnosti súvisiace s touto dopravnou stavbou a až 
následne bude umožnená výstavba v dotknutom území (územie vyznačené v grafickej časti ako podmienečne 
zastavateľné územie) 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

31) PFCelok IVANKA, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 4  

Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba od 2 do 4NP a/alebo voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 80% 
a ozelenenie min. 10%; 

 areálová zástavba od 2 do 4NP a/alebo voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 60% 
a ozelenenie min. 20% 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 

 vybavenosť vyššia (areál kláštora). 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

32) PFCelok IVANKA, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 5  

Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba od 2 do 4NP a/alebo voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 80% 
a ozelenenie min. 10%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara neregulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary okrem pozemku kultúrneho domu kde sa hĺbka zástavby nereguluje. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 

 pred kultúrnym domom vybudovať menšie verejné priestranstvo. Ozelenenie min. 20%; 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 

 spoločenské funkcie; 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

33) PFCelok IVANKA, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 6  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara - min. šírka verejného priestranstva 8m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu min. 
4m); 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 



Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 

34) PFCelok IVANKA, PFČasť OROLSKÁ  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná, min. šírka verejného priestranstva 10m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú 
stranu min. 5,0m); 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

35) PFCelok IVANKA, PFČasť POTOČNÁ 1, PFČasť POTOČNÁ 2, PFČasť POTOČNÁ 4, PFČasť 
POTOČNÁ 5 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m, verejné priestranstvo súbežne s potokom a slepé úseky 
10m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 južná časť PFČasti Potočná 4 je navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na 
podklade zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

 severná časť PFČasť Potočná 4 a 5 je navrhovaná na urbanizáciu v 2. etape (až naplnení ostatných lokalít 
v návrhu pre 1.etapu) 

36) PFCelok IVANKA, PFČasť POTOČNÁ 3 

Osobitné podmienky: 

 Územie navrhované na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade zmien a doplnkov 
k územnému plánu resp. nového územného plánu. 

37) PFCelok IVANKA, PFČasť PRI PARKU  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 14m; 

 stavebná čiara musí byť min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 
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 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 PFČasť je navrhovaná na urbanizáciu v 2. etape (až naplnení ostatných lokalít v návrhu pre 1.etapu) 

38) PFCelok IVANKA, PFČasť PRI TEHELNI  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná, min. šírka verejného priestranstva 10m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú 
stranu min. 5,0m); 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

39) PFCelok IVANKA, PFČasť STARÝ MLYN  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 12m; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 východná časť PFČasti je navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade 
zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

40) PFCelok IVANKA, PFČasť ŽELEZNIČNÁ 2, PFČasť ŽELEZNIČNÁ 3, PFČasť ŽELEZNIČNÁ 4, PFČasť 
ŽELEZNIČNÁ 5 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 12m, PFČasť ŽELEZNIČNÁ 2 a ŹELEZNIČNÁ 5 10m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 



 prístup k zástavbe, 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 vzhľadom na výhľadový plán výstavby železničného mosta v v žkm 26,052 výstavba bude možná po 
vypracovaní dopravnej štúdie, ktorá zohľadní všetky okolnosti súvisiace s touto dopravnou stavbou a až 
následne bude umožnená výstavba v dotknutom území (týka sa PFČasti Železničná 2) 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

41) PFCelok IVANKA II, PFČasť CENTRUM IVANKA II 

Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba od 2 do 4NP a/alebo voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 80% 
a ozelenenie min. 10%;  

 areálová zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%. 

 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom 
územnoplánovacej dokumentácie (min. urbanistickou štúdiou, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti, návestie vyformovať v okolí budovy kostola a fary, v trase 
cesty I/64 šírka uličného priestoru min. 18m, v trase Ábelovej ulice min. musí byť šírka uličného priestoru min. 
12m. 

Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť 

 vybrané polohy bývanie a/alebo základná vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 20%. 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie 

 spoločenské funkcie 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% 
Vegetácia – funkčné využitie 

 rekreačná a/alebo vybavenostná 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

 cintorín je navrhovaný na ukončenie prevádzky, po ukončení tzv. tlecej doby bude plocha cintorína 
revitalizovaná na plochu parku 

 riešenie statickej dopravy pre potreby kostola a fary môžu byť riešené na verejných plochách. 

42) PFCelok IVANKA II, PFČasť ÁBELOVÁ 1  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, vyžadovať min. šírku priestranstva 
12m, slepá vetva má premenlivú uličnú čiaru – vyžadovať min. šírku 8m; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 

 základná vybavenosť. 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

43) PFCelok IVANKA II, PFČasť ÁBELOVÁ 2  

Zástavba - priestorové využitie: 
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 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 areálová zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 40%, ozelenenie min. 30% 

 uličná čiara - min. šírku priestranstva 12m; 

 stavebná čiara musí byť min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m, pre golfový areál max. 50m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 individuálna rekreácia; 

 vyššia rekreácia. 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 

 rekreačná a/alebo vybavenostná. 
Osobitné podmienky: 

 táto PFČasť je zaradená do etapy realizácie ako výhľad (realizácia po roku 2040), golfový areál má však 
udelenú výnimku a v rámci areálu už v etape návrhu je možné realizovať funkcie súvisiace s prevádzkou golfu 
(hromadná alebo individuálna rekreácia) 

 pred výstavbou zrealizovať opatrenia na ochranu územia pred plošnými záplavami 

 výstavbu realizovať so zreteľom na vyššiu hladinu spodnej vody, nerealizovať podzemné podlažia, úroveň 
prízemia umiestniť cca. 0,5m nad úroveň terajšieho terénu. 

44) PFCelok IVANKA II, PFČasť ÁBELOVÁ 3, PFČasť ÁBELOVÁ 4, PFČasť ÁBELOVÁ 5  

Osobitné podmienky: 

 tieto PFČasti sú zaradené do etapy realizácie ako výhľad (realizácia po roku 2040), golfový areál má však 
udelenú výnimku a v rámci areálu (časť územia v PFČasti Ábelová 3) už v etape návrhu je možné realizovať 
funkcie súvisiace s prevádzkou golfu (hromadná alebo individuálna rekreácia) 

 pred výstavbou zrealizovať opatrenia na ochranu územia pred plošnými záplavami 

 výstavbu realizovať so zreteľom na vyššiu hladinu spodnej vody, nerealizovať podzemné podlažia, úroveň 
prízemia umiestniť cca. 0,5m nad úroveň terajšieho terénu. 

45) PFCelok IVANKA II, PFČasť HORNOCINTORÍNSKA 1  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná - min. šírku priestranstva 10m; 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

46) PFCelok IVANKA II, PFČasť HORNOCINTORÍNSKA 2  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara - min. šírku priestranstva 12m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 



 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 
Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

47) PFCelok IVANKA II, PFČasť MATEJA TUČKU  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, vyžadovať min. šírku priestranstva 
12m, slepá vetva má premenlivú uličnú čiaru – vyžadovať min. šírku 8m; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 30m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

48) PFCelok IVANKA II, PFČasť NA PÍLU 1, NA PÍLU 2  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20% 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 12m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu 6m). 

 stavebná čiara môže byť identická s uličnou čiarou; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť; 

 vyššia a/alebo špecifická vybavenosť je  podmienečne prípustná.  
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 environmentálna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

49) PFCelok IVANKA II, PFČasť NA STANICU  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara musí byť stanovená tak aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 15m (vzdialenosť od osi 
komunikácie na každú stranu 7,5m); 

 stavebná čiara môže byť identická s uličnou čiarou; 

 hĺbka zástavby max. 30m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 

 základná vybavenosť. 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 
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 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

50) PFCelok IVANKA II, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 2  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

51) PFCelok IVANKA II, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 3  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20% 

 kompaktná uličná zástavba od 2 do 4NP a/alebo voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 80% 
a ozelenenie min. 10%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby nie je regulovaná.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť; 

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 

 pred areálom základnej školy vybudovať menšie verejné priestranstvo pre riešenie dopravného prístupu do 
areálu a vytvorenia predpolia pred školou. 

Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 

 spoločenské funkcie; 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

52) PFCelok IVANKA II, PFČasť ŽELEZNIČNÁ 1  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara - min. šírku priestranstva 12m; 

 stavebná čiara min. 20m; 

 hĺbka zástavby max. 50m od stavebnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 



Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 environmentálna  

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

53) PFCelok SEVER, PFČasť CENTRUM SEVER 

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 4NP. Zastavanosť max. 40% a ozelenenie min. 30%; 

 voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom 
územnoplánovacej dokumentácie (min. urbanistickou štúdiou, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti, návestie vyformovať v predpolí budovy Bonar v min. 
rozmeroch 70 x 40m, v trase cesty I/64 šírka uličného priestoru min. 18m. 

Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť 

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 

 vybavenosť základná a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo výroba extenzívna; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 20%. 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie 

 spoločenské funkcie 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% 
Vegetácia – funkčné využitie 

 rekreačná a/alebo vybavenostná 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 

 environmentálna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

54) PFCelok SEVER, PFČasť JUŽNÁ 

Zástavba - priestorové využitie: 

 kompaktná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 10%; 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara vyformovaná - min. šírka priestranstva 9m; 

 stavebná čiara min. 5m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe. 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 

55) PFCelok SEVER, PFČasť KONOPÁRENSKÁ 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara vyformovaná - min. šírka priestranstva 10m; 

 stavebná čiara neregulovaná; 

 hĺbka zástavby neregulovaná.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
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Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe. 
Vegetácia – priestorové využitie: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

 

56) PFCelok SEVER, PFČasť KRÁSNE LÚKY 1 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara vyformovaná - min. šírka priestranstva 14m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe. 
Vegetácia – priestorové využitie: 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10%. 
Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 

 rekreačná a/alebo vybavenostná 

57) PFCelok SEVER, PFČasť KRÁSNE LÚKY 2 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 kompaktná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 10%; 

 uličná čiara vyformovaná - min. šírka priestranstva 8m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe. 
Vegetácia – priestorové využitie: 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 

58) PFCelok SEVER, PFČasť MYRTINA 1, MYRTINA 2 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m; 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie: 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 



Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 
Osobitné podmienky: 

 výstavba v PFČasti Myrtina 2 na východnom okraji v ochrannom pásme produktovodu je podmienená 
súhlasom prevádzkovateľa 

59) PFCelok SEVER, PFČasť MYRTINA 3 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara - min. šírku priestranstva 10m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie: 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 
Osobitné podmienky: 

 výstavba v PFČasti Myrtina 3 na východnom okraji v ochrannom pásme produktovodu je podmienená 
súhlasom prevádzkovateľa 

60) PFCelok SEVER, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 1  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary na západnej strane nie je regulovaná.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

61) PFCelok SEVER, PFČasť URBÁRSKA 1, URBÁRSKA 2 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 10m; 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie: 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna 
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 environmentálna. 
Osobitné podmienky: 

 výstavba v PFČasti Urbárska 2 na východnom okraji v ochrannom pásme produktovodu je podmienená 
súhlasom prevádzkovateľa 

62) PFCelok SEVER, PFČasť VÝCHODNÁ 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara vyformovaná - min. šírka priestranstva 9m; 

 stavebná čiara min. 5m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe. 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 

63) PFCelok SEVER, PFČasť ZÁPADNÁ 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara - min. šírka priestranstva 10m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit. 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

64) PFCelok LUK, PFČasť CENTRUM LUK 

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 4NP. Zastavanosť max. 40% a ozelenenie min. 30% 

 voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom 
územnoplánovacej dokumentácie (min. urbanistickou štúdiou, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti, 

 návestie vyformovať vedľa cintorína v min. rozmeroch 70 x 30m 

 návestie vyformovať v okolí budovy zdravotného strediska 

 v trase cesty I/64 šírka uličného priestoru min. 18m. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 

 vybavenosť základná a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo výroba extenzívna; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 20%. 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie 

 spoločenské funkcie 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% 
Vegetácia – funkčné využitie 

 rekreačná a/alebo vybavenostná 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 



Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

65) PFCelok LUK, PFČasť BARDYHO, BEŇADIKOVA 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 9m; 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

66) PFCelok LUK, PFČasť GERGEĽOVÁ 1, GERGEĽOVÁ 2 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

67) PFCelok LUK, PFČasť KRAKOVSKÁ 7 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 9m; 

 stavebná čiara je vyformovaná, pri novej výstavbe stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb; 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

68) PFCelok LUK, PFČasť LUK  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, vyžadovať min. šírku priestranstva 
12m; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 
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 hĺbka zástavby max. 50m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

69) PFCelok LUK, PFČasť NOSÁKOVA 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 8m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

70) PFCelok LUK, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 8 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara neregulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

71) PFCelok LUK, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 9  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara neregulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 



 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

72) PFCelok LUK, PFČasť POTOČNÁ 6, PFČasť POTOČNÁ 9 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m, verejné priestranstvo súbežne s potokom a slepé úseky 
10m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 severná časť PFČasti Potočná 6 je navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na 
podklade zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

73) PFCelok LUK, PFČasť POTOČNÁ 7, PFČasť POTOČNÁ 8 

Osobitné podmienky: 

 Územie navrhované na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade zmien a doplnkov 
k územnému plánu resp. nového územného plánu. 

74) PFCelok LUK, PFČasť VINOHRADSKÁ 1 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 14m, úsek prepoja s PFČasť BEŇADIKOVA 8m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

 južná časť PFČasti je navrhovaná na urbanizáciu v 2. etape (až naplnení ostatných lokalít v návrhu pre 
1.etapu) 

75) PFCelok LUK, PFČasť VINOHRADSKÁ 2 

Zástavba - priestorové využitie: 

 zástavba malou architektúrou; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m; 

 stavebná čiara sa nereguluje; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť (cintorín); 
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Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% 
Vegetácia – funkčné využitie 

 rekreačná a/alebo vybavenostná 

 environmentálna. 

76) PFCelok LUK, PFČasť ŽELEZNIČNÁ 5 

Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 environmentálna 
Osobitné podmienky: 

 všetky tieto stavby v ochrannom pásme železnice musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov železničnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

77) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť CENTRUM GERGEĽOVÁ 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba od 2 do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom 
územnoplánovacej dokumentácie (min. urbanistickou štúdiou, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti, 

 návestie vyformovať v min. rozmeroch 70 x 30m 

 v trase cesty I/64 šírka uličného priestoru min. 18m. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 20%. 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie 

 spoločenské funkcie 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% 
Vegetácia – funkčné využitie 

 rekreačná a/alebo vybavenostná 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

 južná časť PFČasti navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade zmien 
a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

78) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť GERGEĽOVÁ 3, PFČasť GERGEĽOVÁ 4 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 



 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

79) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť GERGEĽOVÁ 5  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara je vyformovaná a premenlivá, nezmenšovať uličný priestor, min. šírka priestranstva 12m; 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara nebude regulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

80) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť GERGEĽOVÁ 7  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 40% a ozelenenie min. 30% 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara min. šírka priestranstva 10m; 

 stavebná čiara sa odporúča min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 
Zástavba - funkčné využitie:  

 vybavenosť základná a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo výroba extenzívna; 

 bývanie a/alebo základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

 environmentálna 
Osobitné podmienky: 

 juhozápadná časť PFČasti navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na 
podklade zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

81) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť GERGEĽOVÁ 6 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara min. šírka priestranstva 12m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

82) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť GERGEĽOVÁ 8 

Osobitné podmienky: 
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 Územie navrhované na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade zmien a doplnkov 
k územnému plánu resp. nového územného plánu. 

83) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť NA ŠTRKOVISKO 1, PFČasť NA ŠTRKOVISKO 2 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 12m, slepý úsek min.6,5m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe a čiastočný tranzit, 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

84) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 10 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara neregulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 

85) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 11  

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 18m (od osi komunikácie na každú stranu min. 9,0m); 

 stavebná čiara nie je vyformovaná, stavebná čiara neregulovaná; 

 hĺbka zástavby max. 50m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie a/alebo základná vybavenosť a/alebo vyššia vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 
Osobitné podmienky: 

 všetky stavby v ochrannom pásme cesty I. triedy musia vykonať opatrenia na elimináciu účinkov cestnej 
prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií a pod. 



 západná časť PFČasti je navrhovaná na urbanizáciu v 2. etape (až naplnení ostatných lokalít v návrhu pre 
1.etapu) 

 východná časť PFČasti navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade 
zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

86) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť POTOČNÁ 10 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 10m; 

 stavebná čiara min. 6m od uličnej čiary (platí aj pre doplnkové stavby); 

 hĺbka zástavby max. 30m od uličnej čiary.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

87) PFCelok GERGEĽOVÁ, PFČasť POTOČNÁ 11 

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 40% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 10m; 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby nie je regulovaná.  
Zástavba - funkčné využitie:  

 bývanie; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. Max. podiel zastavaných a spevnených plôch 10% (len 
doplnkové stavby k hlavnej stavbe, najmä záhradné altánky, záhradné sklady a pod.) 

Vegetácia – funkčné využitie 

 obytná a/alebo produkčná extenzívna. 

88) PFCelok NOVÁ IVANKA 

Územie navrhované na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040). Priestorové podmienky a funkčná 
regulácia územia musí byť stanovená samostatným územným plánom zóny ako celok. Územný plán zóny môže 
byť nahradený aj urbanistickou štúdiou, ktorá bude schválená obecným zastupiteľstvom. Následne musí byť 
zmenený aj územný plán obce. 

89) PFCelok TARÁŇ, PFČasť CENTRUM TARÁŇ  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 15m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu min. 
7,5m); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti, návestie vyformovať vo vyznačenej polohe v min. 
rozmeroch 70 x 40m. 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 vybavenosť základná a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo výroba extenzívna; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 20%. 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 

 spoločenské funkcie 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. 
Vegetácia – funkčné využitie 
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 environmentálna. 
Osobitné podmienky: 

 územie navrhované na prípadnú priestorovú a funkčnú zmenu vo výhľade (v prípade ak nepríde k výstavbe 
navrhovanej funkcie) s priestorovým usporiadaním ako voľná uličná zástavba do 2NP a pre funkciu bývania. 
Priestorové podmienky a funkčná regulácia územia musí byť stanovená samostatným územným plánom zóny 
ako celok. Územný plán zóny môže byť nahradený aj urbanistickou štúdiou, ktorá bude schválená obecným 
zastupiteľstvom. Následne musí byť zmenený aj územný plán obce. 

 východná časť PFČasti navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade 
zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

90) PFCelok TARÁŇ, PFČasť MOJMÍROVSKÁ 3  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 15m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu min. 
7,5m); 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 výroba intenzívna a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo špecifická.  
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. 
Vegetácia – funkčné využitie 

 environmentálna. 

91) PFCelok TARÁŇ, PFČasť TARÁŇ  

Zástavba - priestorové využitie: 

 areálová zástavba do 4NP. Zastavanosť max. 60% a ozelenenie min. 20%; 

 uličná čiara min. šírka verejného priestranstva 12m (vzdialenosť od osi komunikácie na každú stranu min. 
7,5m); 

 stavebná čiara nie je regulovaná; 

 hĺbka zástavby sa nereguluje. 
Zástavba - funkčné využitie:  

 výroba intenzívna a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo špecifická.  
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 dopravný tranzit a prístup k zástavbe, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 
Osobitné podmienky: 

 územie navrhované na prípadnú priestorovú a funkčnú zmenu vo výhľade (v prípade ak nepríde k výstavbe 
navrhovanej funkcie) s priestorovým usporiadaním ako voľná uličná zástavba do 2NP a pre funkciu bývania. 
Priestorové podmienky a funkčná regulácia územia musí byť stanovená samostatným územným plánom zóny 
ako celok. Územný plán zóny môže byť nahradený aj urbanistickou štúdiou, ktorá bude schválená obecným 
zastupiteľstvom. Následne musí byť zmenený aj územný plán obce. 

 severovýchodná časť PFČasti navrhovaná na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na 
podklade zmien a doplnkov k územnému plánu resp. nového územného plánu 

92) PFCelok TARÁŇ, PFČasť OKOŠ 

Osobitné podmienky: 

 Územie navrhované na urbanizáciu vo výhľade (s predpokladom po roku 2040) na podklade zmien a doplnkov 
k územnému plánu resp. nového územného plánu. 

93) PFCelok VINOHRADY, PFČasť CENTRUM VINOHRADY 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 50%, max. zastavaná plocha budovami 300m2, ozelenenie 
min. 30%; 

 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom 
územnoplánovacej dokumentácie (min. urbanistickou štúdiou, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo); 

 uličnú čiaru vyformovať v zmysle výkresovej časti, 

 návestie vyformovať v min. rozmeroch 30 x 30m 

 hĺbka zástavby nie je regulovaná 



Zástavba - funkčné využitie:  

 základná vybavenosť; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu návestie. Ozelenenie min. 5%. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 spoločenské funkcie, 
Vegetácia: 

 nie je vyčlenená samostatná plocha vegetácie. 

94) PFCelok VINOHRADY, PFČasť VINOHRADY 

Zástavba - priestorové využitie: 

 voľná uličná zástavba do 2NP. Max. zastavaná plocha budovami 50m2; 

 uličná čiara – min. šírka verejného priestranstva 8m (od osi komunikácie na každú stranu min. 4m); 

 hĺbka zástavby max. 50m 
Zástavba - funkčné využitie:  

 individuálna rekreácia; 
Verejné priestranstvá - priestorové využitie: 

 priestranstvo typu ulica. 
Verejné priestranstvá - funkčné využitie: 

 prístup k zástavbe. 
Vegetácia – priestorové využitie 

 stredne vysoká drevinná a/alebo bylinná trvalá. 
Vegetácia – funkčné využitie 

 extenzívna produkčná 

 ekostabilizujúca. 

Za kapitolu 2.) sa vložia nové kapitoly: 

3.) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA, VÝROBY A POD. 
(SOCIO-EKONOMICKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRY),  

4.) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA,  

5.) ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A 
TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY,  

6.) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

7.) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

8.) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 

9.) POŽIADAVKY NA ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓNY 

v nasledovnom znení: 

3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA, 
VÝROBY A POD. (SOCIO-EKONOMICKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRY) 

95) V oblasti bývania, rozvoj novej bytovej výstavby realizovať na plochách vymedzených v návrhu ÚPNO 

s dodržaním etapizácie podľa rozširovania zastavaného územia. 

96) V oblasti školstva zachovať a podporovať súčasný stav – rozvíjať a skvalitňovať materskú a základnú 

školu a podľa potreby zabezpečiť rozšírenie školských zariadení podľa nárastu obyvateľstva v rámci existujúceho 
areálu. 

97) V oblasti rozvoja cirkevných zariadení zachovať a podporovať súčasný stav – rozvíjať a skvalitňovať 

jednotlivé zariadenia a podľa potreby zabezpečiť ich rozšírenie podľa nárastu obyvateľstva v rámci existujúcich 
areálov. 

98) V oblasti zdravotníctva zachovať a podporovať súčasný stav – rozvíjať a skvalitňovať existujúce 

zdravotné stredisko a podľa potreby zabezpečiť rozšírenie zdravotníckych zariadení podľa nárastu obyvateľstva.  
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99) V oblasti kultúry podporovať zachovanie jestvujúcej stavby kultúrneho domu, je však potrebná jeho 

adaptácia na širšie využitie objektu a jeho celkové materiálno-technické ale aj stavebno-technické zlepšenie. 

100) V oblasti športu, rekreačného športu: 

 podporovať a rozvíjať existujúci futbalový štadión; 

 podporovať bežné športové aktivity obyvateľov obce, podporovaním a zachovaním univerzálnych ihrísk a 
telocvične pre možnosti rozvíjania športových aktivít aj v zimnom období. V rámci plôch parčíkov budovať 
malé športovo-rekreačné plochy pre deti a mládež; 

 podporovať a rozvíjať existujúci golfový areál. 

101) V oblasti sociálnej starostlivosti obec uvažuje s výstavbou domova seniorov vrátane doplnkových 

služieb. Prípadné ostatné služby v oblasti sociálnej starostlivosti umiestniť v rámci navrhovaného obecného 
domu. 

102) V oblasti obchodu a služieb: 

 základné maloobchodné prevádzky (predajňa základných potravín), prevádzky stravovacích služieb 
základného štandardu (pohostinstvo, reštaurácia) a prevádzky nevýrobných služieb základného charakteru 
musia byť umiestnené výlučne v PFČasti CENTRUM IVANKA, CENTRUM IVANKA II, CENTRUM SEVER, 
CENTRUM LUK, CENTRUM GERGEĽOVÁ, CENTRUM NOVÁ IVANKA, prípadne v PFČasti MOJMÍROVSKÁ 
1, NA STANICU, NA PÍLU 1, NOVOZÁMOCKÁ 1-5 a 7-11). 

 prevádzky obchodu a nevýrobných služieb vyššieho charakteru, ktoré majú vyššiu spádovosť zákazníkov 
a vyššie nároky na dopravu musia byť umiestnené výlučne v PFČasti CENTRUM SEVER, CENTRUM LUK, 
CENTRUM GERGEĽOVÁ, NOVOZÁMOCKÁ 1, 9-11, MOJMÍROVSKÁ 2.  

 špecifickou službou je prevádzka pohrebiska, ktorú navrhujeme premiestniť do novej polohy v PFČasti 
VINOHRADSKÁ 2.  

103) V oblasti zariadení samosprávy. Obecný úrad ako najdôležitejšia obecná inštitúcia musí túto skutočnosť 

reprezentovať funkčnou obsažnosťou (oficiálne povinnosti vyplývajúce z titulu úradu ako aj neoficiálne povinnosti 
vytvárajúce súdržnosť komunity obce v oblasti kultúrno-spoločenských aktivít), ako aj svojím výsostným 
priestorovým pôsobením v rámci ústredného návestia obce. Navrhovaná novostavba obecného domu by mala 
pokryť zvýšené kvalitatívne nároky na prevádzku obecného domu (napr. slávnostná sála a pod.). Vonkajším 
symbolom obecnej samosprávy by mala byť aj výstavba urbanistickej dominanty (napr. veža orientovaná do 
priestoru návestia, prípadne rozhľadňa). 

104) V oblasti priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva. 

 výrobné a skladové prevádzky extenzívneho charakteru musia byť umiestnené výlučne v PFČasť 
MOJMÍROVSKÁ 2, HYDINÁREŇ, CENTRUM TARÁŇ, TARÁŇ a podmienečne môžu byť umiestnené vo 
vyznačených polohách v PFČasti CENTRUM SEVER, CENTRUM LUK a PFČasť GERGEĽOVÁ 7. 

 výrobné prevádzky intenzívneho charakteru musia byť umiestnené výlučne v PFČasť MOJMÍROVSKÁ 2, 
PFČasť TARÁŇ, HYDINÁREŇ 

105) V oblasti ťažby nerastných surovín rezervovať územie pre budúcu ťažbu štrkopieskov vo výhľade (s 

predpokladom po roku 2040) v lokalite ložiska nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Gergeľová - Lúky - štrkopiesky a 
piesky (4193)" a prislúchajúceho okolia. Priestorové podmienky a funkčná regulácia územia musí byť stanovená 
samostatným územným plánom zóny ako celok. Územný plán zóny môže byť nahradený aj urbanistickou štúdiou, 
ktorá bude schválená obecným zastupiteľstvom. Následne musí byť zmenený aj územný plán obce. Územný plán 
zóny musí definovať aj využitie územia po ukončení ťažby s navrhovaným využitím pre športovo-rekreačné účely. 

106) Rešpektovať v rámci katastrálneho územia: 

 ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Gergeľová - Lúky - štrkopiesky a piesky (4193)"; 

 ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Ivanka pri Nitre - Lúky - Gergeľová - Z kazeta - štrkopiesky a piesky 
(4779)". 

 chránené územie pre osobitný zásah do zemskej kôry – Branč 

107) V oblasti výstavby poľnohospodárskej výroby: 

 na úrovni intenzívnej poľnohospodárskej výroby ukončiť prevádzky areálov v rámci obce s výnimkou areálu 
PD Ivanka v PFČasti GEREGEĽOVÁ 7. Takéto prevádzky musia byť umiestnené v rámci PFČasti 
MOJMÍROVSKÁ 2, 3, PFČasť TARÁŇ. 

 plochy ornej pôdy vymedzená v návrhu na zachovanie chrániť a v zmysle návrhu realizovať krajinárske 
opatrenia na zvýšenie ekostability územia (realizácia biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov). 

 v rámci poľnohospodárskej výroby extenzívneho charakteru, v obytnej zóne nebude možné zriaďovať 
prevádzky poľnohospodárskej intenzívnej výroby obzvlášť živočíšnej. Podmienky pre individuálnu potrebu 
budú stanovené osobitným nariadením obce. 

108) V oblasti rekreácie a cestovného ruchu rozvíjať nasledovné polohy: 

 rozvoj v rámci lokality štrkoviska Luk-Gergeľová, rozvoj rybárstva; 

 v PFCelku VINOHRADY navrhujeme ďalší rozvoj objektov a plôch pre vinohradníctvo; 

 rozvoj a vznik lesoparku na bývalom Hlinisku (PFČasť LESOPARK); 



 vo väzbe na golfový areál navrhujeme vybudovanie rekreačnej zóny pre individuálne formy rekreácie (PFČasť 
ÁBELOVÁ 2, 3, 4, ČECHYNSKÁ 1,2). 

4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO 
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

4.1 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

109) Nadradená cestná doprava na území katastra obce podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh: 

 rešpektovať umiestnenie rýchlostnej cesty – neumiestňovať žiadne stavebné aktivity vo vyznačenom koridore 
vrátane vyznačených ochranných pásiem; 

 rešpektovať existujúcu trasu cesty I/64 a rezervovať priestorový koridor mimo zastavaného územia C 11,5/60-
80; 

 rešpektovať existujúcu trasu cesty I/64 a rezervovať priestorový koridor pre možné prebudovanie tejto 
komunikácie v zastavanom území na redukovaný parameter 8,5/50, v úsekoch kde to umožní priestorový 
parameter verejného priestranstva vybudovať priebežné odstavné pruhy v šírke 2m; 

 rešpektovať existujúcu trasu cesty III/1660 a rezervovať priestorový koridor mimo zastavaného územia C 
7,5/50-70; 

 rešpektovať existujúcu trasu cesty III/1660 a rezervovať priestorový koridor v zastavanom území 8,5/50; 

110) Sieť miestnych cestných komunikácií organizovať a podriadiť systému nadradenej cestnej siete: 

 miestne komunikácie sprístupňujúce poľné alebo lesné cesty v extraviláne a súčasne slúžiace pre prístup 
k jednotlivým nehnuteľnostiam – tieto budú prebudované / vybudované na kategóriu MO 6,5/30; 

 ostatné komunikácie zabezpečujúce obsluhu obytného územia prebudovať resp. vybudovať v kategórii D1 
(obytná ulica); 

111) Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať zásadu: pri každej novej výstavbe a podľa možností aj 
pri rekonštrukcii musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku resp. 
integrovanú v rámci objektu. Pri obytných rodinných domoch je možné uvažovať parkovanie návštev na verejnom 
priestranstve. 

112) V polohách navrhovaných centier (PFČasť IVANKA CENTRUM, CENTRUM IVANKA II, CENTRUM 
SEVER, CENTRUM LUK, CENTRUM GERGEĽOVÁ, CENTRUM NOVÁ IVANKA, CENTRUM VINOHRADY, 
CENTRUM TARÁŇ) je potrebné vybudovať primerané verejné parkovacie plochy ako aj stojany pre bicykle. Tieto 
verejné parkoviská by primárne mali slúžiť pre návštevníkov obce resp. pre návštevu občianskej vybavenosti 
v správe obce prípadne cirkvi. 

113) Umiestňovanie nových ČSPHM v rámci existujúceho aj navrhovaného zastavaného územia nie je 
dovolené. 

114) Pre rozvoj cyklistickej a pešej dopravy: 

 samostatné pešie chodníky riešiť v prieťahu cesty I. triedy a pri vybraných miestnych komunikáciách, ktoré 
nebudú zaradené medzi tzv. obytné ulice. Riešiť aj prepojenie na susedné obce a smerom k PFCelku TARÁŇ; 

 všetky komunikácie, ktoré sprístupňujú len obytné zóny budú budované ako obytné ulice s integrovanou 
automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou; 

 v súbehu riekou Malá Nitra riešiť vybudovanie regionálnej cyklistickej trasy ako doplnkovej vetvy k regionálnej 
cyklotrase Nitra – Komárno. 

115) V oblasti železničnej dopravy sa nepredpokladá žiadny budúci zámer, zariadenia sú stabilizované. 
Výhľadovo sa predpokladá elektrifikácia trate a prestavba železničnej stanice s mimoúrovňovým prístupom 
k jednotlivým koľajam. 

116) Pri rozvoji verejného dopravného vybavenia resp. pri zásahu inou výstavbou do verejného dopravného 
vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma): 

 ochranné pásma cestných komunikácií a zariadení 

 ochranné pásma železnice a zariadení železničnej dopravy 

 ochranné pásma letiska Nitra a zariadení leteckej dopravy 

4.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

117) V oblasti zásobovania obce pitnou vodou: 

 rešpektovať existujúcu trasu hlavného vodovodu 

 zabezpečiť výstavbu vodovodnej siete a rozširovanie vodovodnej siete v nadväznosti na nové rozvojové 
plochy. 

118) V oblasti odkanalizovania splaškových vôd: 

 rezervovať plochu pre výstavbu ČOV 

 rešpektovať trasu hlavného kanalizačného zberača; 

 zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a jej rozširovanie v nadväznosti na nové rozvojové plochy. 
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119)  V oblasti odkanalizovania povrchových – dažďových vôd: 

 povrchové dažďové vody na území obce, dažďové vody z miestnych komunikácií a ostatných spevnených 
plôch, navrhujeme vybudovanie viacerých zberačov dažďových vôd so zaústením do navrhovaných meandrov 
(PFČasť DRIK 1 a 2), ktoré by dokázali akumulovať a zadržiavať vodu v území s bezpečnostným prepadom 
do rieky Malá Nitra; 

 je potrebné spracovanie podrobnejšej štúdie / dokumentácie, ktorá definuje technické a časové riešenie 
odvádzania povrchových vôd z územia; 

120) V oblasti zásobovania elektrickou energiou: 

 rešpektovať existujúce trasy 22kV vedení; 

 trasy 22kV vedení, ktoré sú prekážkou / obmedzením pre navrhovanú výstavbu preložiť do novej trasy, 
prekládka musí byť trasovaná výhrade v polohách jestvujúcich resp. navrhovaných verejných priestranstiev.  

 podporovať kabelizáciu vzdušných 22kV vedení v rámci zastavaného územia obce; 

 sekundárne NN rozvody budú budované v Zmysle zákona o energetike ako káblové a budú uložené v zemi. 
Jestvujúce vzdušné vedenia budú postupne taktiež nahradené za káblové vedenia uložené v zemi. 

 v postupnosti realizácie novej zástavby budovať jednotlivé trafostanice a rozvody elektrickej energie v zmysle 
ÚPNO. 

121) V oblasti zásobovania obce plynom podporovať a realizovať: 

 podľa vzrastu spotreby plynu resp. realizácie novej zástavby postupne budovať rozvody plynovodu v zmysle 
ÚPNO. 

122) V oblasti zásobovania obce teplom podporovať a realizovať nasledovné: 

 utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako 
lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike; 

 podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov, berúc do úvahy vonkajšie klimatické a miestne 
podmienky ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a na hospodárnosť. 

123) V oblasti telekomunikácií a diaľkových káblov podporovať a realizovať nasledovné: 

 podľa vzrastu potreby telefónnych napojení resp. podľa realizácie novej zástavby postupne budovať nové 
rozvody; 

124) Pri rozvoji verejného technického vybavenia resp. pri zásahu inou výstavbou do verejného technického 
vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých zariadení 
a to najmä: 

 ochranné pásma vodovodov a vodárenských zariadení; 

 ochranné pásma kanalizácie a kanalizačných zariadení; 

 ochranné pásma rozvodov elektriny a elektrických zariadení; 

 ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov a plynárenských zariadení; 

 ochranné pásma produktovodov; 

 ochranné pásma teplovodov a teplárenských zariadení; 

 ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení; 

 ochranné pásma vodných tokov a vodných zdrojov 

5 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNYCH ZDROJOV, 
OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA 
EKOLOGICKEJ STABILITY 

125) Rešpektovať návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia, zachovať, chrániť 
a vytvoriť podmienky pre realizáciu návrhu dobudovania miestnej kostry územného systému ekologickej stability 
územia mesta. V zmysle prírodnej stratégie obce podporovať realizáciu resp. rozširovanie miestnych biocentier 
a miestnych biokoridorov. 

126) V oblasti pôd 

 rešpektovať ochranu pôdy osobitne chránenej. 

127) V oblasti vodstva: 

 realizovať renaturačné opatrenia na rieke Malá Nitra  

 rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Malá Nitra 10m od brehovej čiary 

128) V oblasti krajinnej vegetácie: 

 zachovať jestvujúce plochy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie a minimalizovať zásahy do nej, 
rozširovať plochy takejto vegetácie na plochách vykreslených vo výkresovej časti tak, aby táto vegetácia 
zabezpečila trvalé vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability krajiny. 

129) V rámci realizácie prírodných plôch zabezpečiť odbornú projektovú dokumentáciu pre navrhovanú 
výsadbu. 



6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

130) V oblasti odpadového hospodárstva dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy: 

 znížiť celkovú produkciu odpadov v komunálnej sfére a vo výrobe, recyklovať a spracovávať odpady, rozvíjať 
a podporovať separovaný zber odpadu a problémových látok s cieľom výrazne znížiť celkové množstvo 
skládkovaného odpadu; 

 zabezpečiť správne a bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom, najmä separovaným zberom 
problémových látok zabezpečiť, aby sa nedostali do komunálnych odpadov; 

 rozšíriť separovaný zber odpadu a využívanie druhotných surovín - rozšírenie počtu kontajnerových stojísk, 
vybudovanie stáleho zberového miesta so zabezpečeným separovaným zberom vybraných druhov odpadov 
a druhotných surovín; 

 podporovať prevádzku kompostovacieho zariadenia na zhodnocovanie parkového a skladového odpadu - 
spracovávať biologické odpady na organické hnojivá, postupne zvyšovať zhodnocovanie biologických 
odpadov; 

 realizovať sanáciu a rekultiváciu skládok odpadov (vrátane tzv. divokých skládok), ktoré sú priamymi zdrojmi 
šírenia nežiaducich druhov organizmov, zdrojmi hygienického ohrozenia okolia, kontaminácie pôdy a 
podzemnej vody - najmä staré záťaže prostredia. 

131) V oblasti starostlivosti o ovzdušie dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy: 

 vylúčiť veľké zdroje znečistenia ovzdušia na území obce; stredné zdroje znečistenia povoľovať len výnimočne 
v odôvodnených prípadoch. 

 zo zastavaného územia obce vylúčiť prevádzky zamerané na hospodárske chovné a chovateľské činnosti, 
nové prevádzky takéhoto charakteru nepovoľovať, 

132) V oblasti starostlivosti o vodu a jej ochranu: 

 znižovať množstvá vypúšťaných látok znečisťujúcich povrchové vody, následne znižovať znečistenie vodných 
tokov (zabezpečiť napojenie na obecnú kanalizáciu pre všetky objekty) 

 zaslepiť ilegálne vyústenia žúmp.  

7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

133) Stavebný rozvoj obce realizovať prednostne v hranici súčasného zastavaného územia prestavbou 
stavebnej štruktúry, dostavbou v prielukách a na voľných plochách.  

134) Rozšírenie zastavaného územia v prvom poradí je zamerané na doplnenie nových plôch určených najmä 
pre bývanie, pre rekreáciu, pre umiestnenie výroby a pre rozšírenie / založenie pohrebiska (cintorína). Celková 
plocha určená pre rozšírenie zastavaného územia v prvom poradí v obci je o veľkosti 92,74ha. Predpoklad 
rozšírenia je v časovom horizonte do roku 2040. 

135) Rozšírenie zastavaného územia v druhom poradí je zamerané na doplnenie nových plôch určených najmä 
pre bývanie, pre rekreáciu a pre vybavenosť a výrobu. Celková plocha určená pre rozšírenie zastavaného územia 
v druhom poradí v obci je o veľkosti 105,78ha. Predpoklad rozšírenia je v časovom horizonte po roku 2040. 

8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

136) Ochrana a starostlivosť o horninové prostredie – prieskumné územia, chránené ložiskové územia 
a dobývacie priestory 
V rámci katastrálneho územia sa nachádzajú: 

 ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Gergeľová - Lúky - štrkopiesky a piesky (4193)"; 

 ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) ,,Ivanka pri Nitre - Lúky - Gergeľová - Z kazeta - štrkopiesky a piesky 
(4779)". 

 Do podstatnej južnej časti katastra zasahuje chránené územie pre osobitný zásah do zemskej kôry – Branč 
(celková veľkosť 68,635 km2). 

137) Ochrana a starostlivosť o pôdne zdroje 
V zmysle zákona je povinnosť chrániť najkvalitnejšiu skupinu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území 

podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. V riešenom území patria medzi najkvalitnejšie skupiny 

nasledovné BPEJ: 

 1. kvalitatívna skupina: 0019002, 0022002 

 2. kvalitatívna skupina: 0020003, 0023003, 0037002 

138) Ochranné pásmo vodného toku 
Vodný tok Malá Nitra (Stará Nitra) je klasifikovaný ako vodohospodársky významný vodný tok. Je nevyhnutné 
rešpektovať ochranné pásmo toku v šírke 5m od brehovej čiary na každú stranu.  

139) Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku. 

140) Pamiatkovo chránené územia a archeologické náleziská. 
V katastrálnom území obce sú evidované archeologické lokality: 
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 v polohe Huňadské lúky (sídlisko (?) - mladšia a neskorá doba kamenná (LnK, LgK), doba bronzová 
(maďarovská kultúra), stredovek (8. stor.)); 

 v polohe Krásne lúky (polykultúrne sídlisko - doba bronzová, stredovek, novovek); 

 Ľanárske a konopárske závody (sídlisko a pohrebisko - staršia doba bronzová (únetická kultúra), staršia doba 
železná (vekerzug), stredovek, novovek); 

 č.d.607 (pohrebisko(?) - stredovek (9.-10. stor.)); 

 cintorín (novovek); 

 Lúky-Gergeľová (polykultúrne sídlisko - mladšia a neskorá doba kamenná (LgK), včasný stredovek, novovek); 

 Luk - poloha Medeš (sídlisko(?)- neskorá doba kamenná). 

 Dom č. 61 - ,,Za konopárňou" (- sídlisko(?)- mladšia doba železná). 

 Záhrada domu č. 108 (sídlisko(?)- novovek);  

 Dom č.144 (sídlisko(?)- doba bronzová, staršia doba železná) 

 Dom č. 441 (pohrebisko (?) - včasný stredovek  

 Záhrada domu A. Katerinku (sídlisko(?) – novovek)  

 Záhrada domu š. Kopeckého (pohrebisko(?) - mladšia doba železná) 

 Produktovod (polykultúrne sídlisko - doba bronzová, staršia doba železná, novovek) 

 200m južne od obce (polykultúrne sídlisko - neskorá doba kamenná (LgK), mladšia doba železná, doba 
rímska, novovek) 

 trasa výstavby potrubia na odvod odpadových vôd z čističky do starého koryta rieky Nitra (polykultúrne 
sídlisko + 2 hroby (1 kostrový a 1 žiarový) - mladšia a neskorá doba kamenná (LgK, ludanická skupina), 
staršia a mladšia doba železná, doba rímska, sťahovanie národov, stredovek (12. - 13. stor.), novovek 

Národné kultúrne pamiatky 

 Kostol sv. Martina, č. ÚZPF 1435, neskorý barok z druhej polovice 18. storočia, k.ú. Ivanka pri Nitre, parcela č. 
1. 

 Kostol sv. Benedikta, č. ÚZPF 1437, barok z 1. polovice 17. storočia, k.ú. Ivanka pri Nitre, parcela č. 1359. 

 Kúria (Marhotovská), č. ÚZPF 2508, novobarok z 1. polovice 20. storočia, k.ú. Ivanka pri Nitre, parcela č. 
1827/2. 

141) Ochranné pásmo pohrebiska 

 ochranné pásmo Cintorín Ivanka (ochranné pásmo 25m) 

 ochranné pásmo Cintorín Luk (ochranné pásmo 25m) 

 ochranné pásmo Židovský cintorín (ochranné pásmo 25m) 

 ochranné pásmo Nový cintorín (ochranné pásmo 50m) 

142) Ochranné pásma zariadení vybavenosti, poľnohospodárskej výroby a zariadení technickej vybavenosti 
areálového charakteru 

 ochranné pásmo poľnohospodárskej výroby je stanovené na 200m od hranice areálu 

 ochranné pásmo ČOV a kompostoviska je stanovené na 200m od hranice areálu 

143) Ochranné pásma cestných komunikácií a zariadení. 
Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo 
vzdialenosti: 

 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia, 

 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 

 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia, 

 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, 

 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy. 

 v zastavanom území platí pre ostatné miestne komunikácie ochranné pásmo 6m od okraja vozovky.  

 v okolí úrovňových križovatiek ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami sú hranice cestných 
ochranných pásiem určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná rozhľadovými trojuholníkmi (podľa 
príslušnej normy). 

144) Ochranné pásma železnice a zariadení železničnej dopravy. 
Ochranné pásmo dráh tvorí priestor po obidvoch stranách dráhy, ktoré je tvorené vnútornou a vonkajšou 
hranicou. Vnútorné ochranné pásmo tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy. Tieto sú totožné 
s pozemkom dráh. Hranica vonkajšieho ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou vedenou u 
celoštátnych dráh 60m od osi krajnej koľaje najmenej však 30m od vzdialenosti hranice obvodu dráh, u vlečiek a 
železníc zvláštneho určenia 30m od osi krajnej koľaje. 

145) Ochranné pásma letiska a zariadení leteckej dopravy 

 ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením v nadmorskej výške 175 mnm. Bpv, 

 ochranným pásmom kužeľovej plochy s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských výšok 175 - 275 
mnm. Bpv, pričom obmedzujúce výšky stúpajú v sklone sklon 4% (1:25) od letiska, 

 obmedzenie výšky zástavby. V miestach, kde už samotný terén presahuje výšky určené ochrannými pásmami 
letiska Nitra a v jeho tesnej blízkosti je obmedzená výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane 
použitia stavebných mechanizmov) a porastov 15m nad pôvodným terénom, maximálne však do nadmorskej 



výšky 230mnm.Bpv. V tejto časti územia, za predpokladu rešpektovania obmedzujúcej výšky, sa nevyžaduje 
súhlas Dopravného úradu. V ostatnej časti katastrálneho územia je maximálna výška objektov stanovená 
ochrannými pásmami letiska (v rámci obce sa jedná o severozápadnú časť katastrálneho územia). 

Ďalšie obmedzenia sú stanovené: 

 ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, konkrétne ochranným pásmom bez laserového žiarenia, v 
ktorom je zakázané zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania v 
ktoromkoľvek mieste ochranného pásma bez laserového žiarenia by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2, pričom 
žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie posádky lietadla, 

 ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN, v ktorom vedenie elektrického 
prúdu VN a vyššie musí byť riešené podzemným káblom, 

 vonkajším ornitologickým ochranným pásmom, v ktorom sa vylučuje vykonávanie činností a zriaďovanie 
prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska. 

146) Ochranné pásma vodárenských zariadení. 
Ochranné pásma pri distribučnom rozvode a jednotlivých prípojkách je stanovené príslušnou normou. 

147) Ochranné pásma kanalizačných zariadení. 
Ochranné pásmo kanalizačného potrubia predstavuje 1,5m horizontálne na obe strany od steny potrubia. 

148) Ochranné pásma elektrických zariadení.  
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča: 

 od 1kV do 35kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m, 

 od 1kV do 35kV vrátane pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m, 

 od 1kV do 35kV pre zavesené káblové vedenie 1m, 

 od 35kV do 110kV vrátane 15m, 

 od 35kV do 110kV pre zavesené káblové vedenie 2m, 

 od 110kV do 220kV vrátane 20m, 

 od 220kV do 400kV vrátane 25m, 

 nad 400kV 35m. 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. 
Táto vzdialenosť je: 

 1m pri napätí do 110kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

 3m pri napätí nad 110kV. 
Ochranné pásmo elektrickej stanice: 

 vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 
vodorovnej vzdialenosti 30m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

 vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

 s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, 
pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení. 

149) Ochranné pásma plynárenských zariadení 
Ochranné pásma plynovodných sietí (od osi na každú stranu plynovodu): 

 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm, 

 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500mm, 

 12m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501mm do 700mm, 

 50m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700mm, 

 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 
0,4 MPa, 

 8m pre technologické objekty (regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej 
ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia., 

 150m pre sondy, 

 50m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené vyššie 
Bezpečnostné pásma plynovodných sietí: (od osi na každú stranu plynovodu): 

 10m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na 
nezastavanom území, 

 20m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou do 350mm, 

 50m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm, 

 50m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 150mm, 

 100m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 300mm, 

 150m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 500mm, 

 200m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou nad 500mm, 

 50m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, 

 250m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené vyššie 

150) Ochranné pásma telekomunikačných zariadení a rozvodov 
Ochranné pásmo pre telekomunikačné podzemné vedenia sú 1m na obe strany od osi káblovej trasy. 
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151) Ochranné pásma produktovodov 
Produktovody majú ochranné pásmo 300m na každú stranu. 
V ochrannom pásme do vzdialenosti 300 m od potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ako aj 
ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly. 
V ochrannom pásme potrubia je zakázané 

 do vzdialenosti 200m od osi potrubia zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela, 

 do vzdialenosti 150m vykonával súvislé zastavanie miest a sídlisk a zriaďovať ďalšie dôležité objekty a 
železničné trate pozdĺž potrubia, 

 do vzdialenosti 100m zriaďovať akékoľvek stavby, 

 do vzdialenosti 50m vykonávať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete, 

 do vzdialenosti 20m zriaďovať potrubie pre iné látky ako horľavé kvapaliny I. a II. triedy, 

 do vzdialenosti 10m vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť potrubie a plynulosť a bezpečnosť jeho 
prevádzky, napr. výkopy, odpratávanie zemín, ich navršovanie, sondy a vysadzovanie stromov. 

9 POŽIADAVKY NA ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓNY 

152) Na každý samostatný PFCelok (PFCelok IVANKA, IVANKA II, LUK, GERGEĽOVÁ, SEVER, NOVÁ 
IVANKA) je odporúčané obstarať a schváliť územný plán zóny. Pripúšťa sa spracovanie čiastkových lokalít 
územného plánu zóny – je však potrebné, aby boli vždy spracované za ucelené PFČasti. 

Kapitola 3.) VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY OBCE IVANKA PRI NITRE - NÁVRH sa ako celok ruší vrátane 
ZaD č.1 a ZaD č.2: 

3.) VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY OBCE IVANKA PRI NITRE - NÁVRH 

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 
 
1. V oblasti cestnej dopravy: 

1.1 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie rýchlostnej cesty Nitra – Komárno v kategórii R22,5/100(120) s 
mimoúrovňovými križovatkami s ostatnými cestami, v trase podľa ÚPN VÚC- za železnicou 
1.2 Riešenie miestnych, obslužných, účelových a prístupových komunikácií, nové prepojenia a úpravy realizovať 
podľa návrhu ÚPN obce: časť 4.1. 

- nové miestne komunikácie riešiť v kategórii MOK 7,5/40 
- korekcia smerových oblúkov a odbočovacích polomerov v križovatkách 

- vybudovanie obratíšť na slepých komunikáciách 
- prístupová komunikácia k štrkoviskám 

1.3 S realizáciou nových komunikácií v novej zástavbe RD už súčasne budovať aj chodníky a to pre všetky body 
v šírkach n x 0,75 (+0,50) v zmysle STN 736110. 
1.4 doplniť parkovacie miesta v obci – pri športovom areáli 
1.5 dobudovať účelové pruhu autobusových zastávok a prístrešky 
 
Vytvoriť podmienky v riešenom území pre vybudovanie miestnych, obslužných, účelových a prístupových 
komunikácií k jednotlivým navrhovaným areálom, technickým zariadeniam resp. objektom s prihliadnutím na 
rozdelenie riešeného územia na jednotlivé územno - priestorové celky (kategória MOK 7,5 / 40) 
Vytvoril' podmienky pre realizáciu hlavných peších chodníkov a trás v šírke n x 0,75 (+0,5) m pozdĺž dopravných 
komunikácií 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu cyklistických trás v samostatných koridoroch resp. v spoločných telesách s 
trasovaním peších chodníkov s napojením na nadregionálne resp. nadmiestne cyklistické trasy 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu odstavných plôch pre návštevníkov jednotlivých zariadení občianskej 
vybavenosti, v nadväznosti na prístupové komunikácie 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu autobusových zastávok pre miestnu i nadregionálnu dopravu po obvode 
riešeného územia v dostupných vzdialenostiach 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu heliportu v ÚPC č. 1 pre zabezpečenie rýchlej prepravy hospitalizovaných osôb 
Európskeho spinálneho integračného centra resp. Relaxačno - rehabilitačného centra 
 
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie cestnej siete v riešenom území podľa Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN – O Ivanka 
pri Nitre 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu hlavných peších chodníkov a trás v šírke n x 0,75  (+ 0,5) m pozdĺž dopravných 
komunikácií s prepojením na obec Ivanka pri Nitre 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu cyklistických trás v samostatných koridoroch resp. v spoločných telesách s 
trasovaním peších chodníkov s napojením na nadregionálne resp. nadmiestne cyklistické trasy a obec Ivanka pri 
Nitre 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu odstavných plôch pre návštevníkov jednotlivých zariadení občianskej  
vybavenosti, v nadväznosti na prístupové komunikácie  
 



2. V oblasti vodného hospodárstva: 

2.1 Verejné vodovody: 
2.1.1 Vybudovať rozvody vody v obci pre nové lokality podľa návrhu PD v súlade s ÚPN. 
2.2 Verejné kanalizácie 
2.2.1 Výstavba stokových sietí s napojením na ČOV Branč, v súlade s návrhom ÚPN-O. 
 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu verejných rozvodov vodovodnej siete v riešenom území spolu s tlakovými 
úpravňami vody v rámci jednotlivých územno - priestorových celkov , 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu verejných rozvodov delenej kanalizačnej siete ( dažďová resp. splašková ) v 
riešenom území spolu s úpravňami vody, ČOV, v rámci jednotlivých územno - priestorových celkov a s ich 
odvedením po vyčistení resp. neutralizovaní do recipientu ( rieka NITRA) 
 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu verejných rozvodov vodovodnej siete v riešenom území spolu s tlakovými 
úpravňami vody v rámci jednotlivých územno –  priestorových celkov   
Vytvoriť podmienky pre realizáciu verejných rozvodov delenej kanalizačnej siete (dažďová resp. splašková ) v 
riešenom území spolu s úpravňami vody a odvedením do ČOV,  
 
3. V oblasti energetiky: 

3.1.realizovať vybudovanie novej TS – 3 ks a rekonštrukcia jestvujúcich TS 
3.2 realizovať rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novú výstavbu v obci podľa návrhu ÚPN . 
3.3 rešpektovať koridory jestvujúcich vedení (VN, DK, VTL-PL, produktovod, ropovod a telekomunikácie) 
 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu verejných rozvodov inžinierskych sietí ( plyn, elektrický prúd, slaboprúd ) v 
riešenom území spolu s novonavrhovanými trafostanica -mi, regulačnými stanicami plynu resp. telefónnymi 
ústredňami v rámci jednotlivých územno - priestorových celkov 
Rešpektovať v ďalších stupňoch riešenia ÚPD funkčné zónovanie a rozdelenie riešeného územia na územno - 
priestorové celky podľa Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPNO IVANKA pri NITRE 
 
Vytvoriť podmienky pre realizáciu verejných rozvodov inžinierskych sietí (plyn, elektrický prúd, slaboprúd ) v 
riešenom území spolu s novonavrhovanými  trafostanicami, regulačnými stanicami plynu resp. telefónnymi 
ústredňami v rámci jednotlivých územno – priestorových celkov   
Rešpektovať v ďalších stupňoch riešenia ÚPD funkčné zónovanie a rozdelenie riešeného územia na územno – 
priestorové celky podľa Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN - O IVANKA pri NITRE  
 
4. V oblasti nadradenej infraštruktúry, odpadového hospodárstva a verejnej zelene: 

4.1 Výsadba  izolačnej  zelene pozdĺž výrobných  plôch, vodných  tokov, šport. areálu, s prepojením do centra 
obce. 
4.2 výsadba verejnej zelene + cyklokros (býv.ťažobné jamy) 
4.3 vytvoriť podmienky pre realizáciu rekreačného územia štrkovísk Branč-Ivanka-Cetín 
4.4 vytvoriť podmienky pre realizáciu činností na „Chránenom území pre osobitný zásah do zemskej kôry Branč 
68,635 km2 
Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb (stavby určené na verejnoprospešné služby a  pre verejné 
technické vybavenia územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia) je možné podľa §108 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona neskorších 
predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
 
Rešpektovať koridory existujúcich podzemných i nadzemných vedení nadregionálneho charakteru (produktovod, 
ropovod, plynovod, vzdušné el. VVN vedenie) spolu s ich ochrannými pásmami 
Vytvoriť podmienky pre výsadbu izolačnej zelene pozdĺž ochranného pásma navrhovaného koridoru rýchlostnej 
komunikácie R1, štátnej cesty č. III/ 06430, resp. hlavných vnútorných komunikačných trás 
 
Rešpektovať koridory existujúcich podzemných i nadzemných vedení nadregionálneho charakteru ( produktovod, 
ropovod, plynovod, vzdušné el. VVN vedenie ) spolu s ich ochrannými pásmami, pokiaľ sa v riešenom území 
vyskytujú 

Kapitola 3.) VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY OBCE IVANKA PRI NITRE - NÁVRH sa prečísluje a premenuje 
na kapitolu 10.) PLOCHY NA VEREJNO-PROSPEŠNÉ STAVBY, ZOZNAM VEREJNO-PROSPEŠNÝCH 
STAVIEB a ako celok sa nahradí v nasledovnom znení: 

10 PLOCHY NA VEREJNO-PROSPEŠNÉ STAVBY, ZOZNAM VEREJNO-
PROSPEŠNÝCH STAVIEB 

10.1 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (VPS), PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

153) Verejno-prospešné stavby v oblasti zástavby: 
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 Nový cintorín (UZ01). Verejno-prospešná stavba v PFČasti VINOHRADSKÁ2, ktorá vytvára nové pietne 

plochy pre cintorín s možnosťou vytvorenia aj urnového hája a pietneho parku ako aj izolačnej vegetácie po 
obvode areálu. V rámci záujmovej plochy je potrebné riešiť aj statickú dopravu. Záujmová plocha je 3,0ha. 
Plochy pohrebiska je potrebné riešiť architektonickým projektom v rámci, ktorého sa stanovia aj zásady 
umiestňovania pomníkov, riešenie urnového hája a pietneho parku. 

154) Verejno-prospešné stavby v oblasti verejných priestranstiev a dopravy: 

 Preložka cesty I/64 / rýchlostná cesta Nitra – Komjatice (UP01). Verejno-prospešná stavba vyplývajúca 

z nadradenej dokumentácie UPN–R Nitrianskeho kraja. Rezervovať koridor pre novú trasu rýchlostnej cesty 
v kategórii R24,5/120. Záujmová plocha je 18,3ha. 

 Návestie IVANKA (UP02). Verejné priestranstvo typu návestie – PFČasť CENTRUM IVANKA. Verejno-

prospešná stavba pre vytvorenie ústredného spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov 
obce s možnosťou univerzálneho využívania (napr. hody, májové oslavy, vianočné oslavy a pod.) s min. 
rozmermi 70 x 70m. V rámci plochy návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú dopravu, spevnené 
plochy, vegetáciu. Významná je väzba na park Ivanka a na stavbu obecného domu vrátane navrhovanej 
dominanty. Celková plocha určená na úpravu je 0,9ha. 

 Návestie IVANKA II (UP03). Verejné priestranstvo typu návestie – PFČasť CENTRUM IVANKA II. Verejno-

prospešná stavba pre vytvorenie spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov obce 
s možnosťou univerzálneho využívania najmä však vo väzbe na objekty kostola a fary. V rámci plochy 
návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú dopravu, spevnené plochy, vegetáciu. Významná je 
väzba na navrhovaný park Ivanka II (dnes cintorín Ivanka). Celková plocha určená na úpravu je 0,3ha. 

 Návestie SEVER (UP04). Verejné priestranstvo typu návestie – PFČasť CENTRUM SEVER. Verejno-

prospešná stavba pre vytvorenie spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov obce 
s možnosťou univerzálneho využívania. V rámci plochy návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú 
dopravu, spevnené plochy, vegetáciu. Celková plocha určená na úpravu je 0,4ha. 

 Návestie LUK (UP05). Verejné priestranstvo typu návestie – PFČasť CENTRUM LUK. Verejno-prospešná 

stavba pre vytvorenie spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov obce s možnosťou 
univerzálneho využívania. V rámci plochy návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú dopravu, 
spevnené plochy, vegetáciu. Navrhujú sa dve samostatné ale prepojené plochy, jedna pri budove zdravotného 
strediska a druhá pri areáli cintorína. Významná je väzba na navrhovaný park Luk (dnes cintorín Luk). 
Celková plocha určená na úpravu je 0,5ha. 

 Návestie GERGEĽOVÁ (UP06). Verejné priestranstvo typu návestie – PFČasť CENTRUM GERGEĽOVÁ. 

Verejno-prospešná stavba pre vytvorenie spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov obce 
s možnosťou univerzálneho využívania. V rámci plochy návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú 
dopravu, spevnené plochy, vegetáciu. Celková plocha určená na úpravu je 0,5ha. 

 Návestie VINOHRADY (UP07). Verejné priestranstvo typu návestie – PFCelku VINOHRADY. Verejno-

prospešná stavba pre vytvorenie spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov obce 
s možnosťou univerzálneho využívania. V rámci plochy návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú 
dopravu, spevnené plochy, vegetáciu. Celková plocha určená na úpravu je 0,05ha. 

 NOVOZÁMOCKÁ ulica (UP08). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť CENTRUM GERGEĽOVÁ, 

PFČasť CENTRUM IVANKA, PFČasť CENTRUM IVANKA II, PFČasť CENTRUM LUK, PFČasť CENTRUM 
SEVER, PFČasť NOVOZÁMOCKÁ 1-5, NOVOZÁMOCKÁ 7-11. Verejno-prospešná stavba, ktorá umožňuje 
rozšírenie uličného priestranstva na min. šírku 18m s umiestnením komunikácie v kategórii B2, obojstranných 
chodníkov a cyklistických chodníkov. Z dôvodu rozšírenia priestranstva bude potrebné zmeniť v určitých 
polohách priebeh súčasných uličných čiar (zabratie záhrad v prospech verejného priestoru). Súčasťou stavby 
je umiestnenie všetkých zariadení a vedení verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre 
dané územie. Celková plocha určená na úpravu je 5,8ha. 

 MOJMÍROVSKÁ ulica (UP09). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť MOJMÍROVSKÁ 1, 

MOJMÍROVSKÁ 2. Verejno-prospešná stavba, ktorá umožňuje rozšírenie uličného priestranstva na min. šírku 
14m s umiestnením komunikácie v kategórii B3, obojstranných chodníkov a cyklistických chodníkov. Z dôvodu 
rozšírenia priestranstva bude potrebné zmeniť v určitých polohách priebeh súčasných uličných čiar (zabratie 
záhrad v prospech verejného priestoru). Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých zariadení a vedení 
verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie. Celková plocha určená na 
úpravu je 3,9ha. 

 Ulica PRI PARKU (UP10). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť PRI PARKU, PFČasť ČECHYNSKÁ 

1. Verejno-prospešná stavba, ktorá umožňuje rozšírenie uličného priestranstva na min. šírku 14m 
s umiestnením komunikácie v kategórii C1, obojstranných chodníkov a cyklistických chodníkov. Z dôvodu 
rozšírenia priestranstva bude potrebné zmeniť v určitých polohách priebeh súčasných uličných čiar (zabratie 
záhrad v prospech verejného priestoru). V rámci tejto stavby je zahrnuté aj prebudovanie mosta cez rieku 
Malá Nitra. Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých zariadení a vedení verejného technického vybavenia 
distribučného charakteru pre dané územie. Celková plocha určená na úpravu je 0,6ha. 

 Verejno-prospešné stavby, ktoré umožňujú rozšírenie resp. pre vytvorenie uličného priestranstva na min. šírku 
12m s umiestnením komunikácie v kategórii C3, obojstranných chodníkov a cyklistických chodníkov. Z dôvodu 
rozšírenia priestranstva bude potrebné zmeniť v určitých polohách priebeh súčasných uličných čiar (zabratie 
záhrad v prospech verejného priestoru). Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých zariadení a vedení 
verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie: 



 ÁBELOVA ulica (UP11). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť ÁBELOVA 1, 2. Plocha 0,4ha. 
 Ulica LUK (UP12). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť CENTRUM LUK, LUK. Plocha 0,3ha. 
 Ulica NA STANICU (UP13). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť NA STANICU. Plocha 0,7ha. 
 Ulica NA ŠTRKOVISKO (UP14). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť NA ŠTRKOVISKO 1, 2. 

Plocha 0,7ha. 
 URBÁRSKA ulica (UP15). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť URBÁRSKA 1, 2. Plocha 1,2ha. 
 VINOHRADSKÁ ulica (UP16). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť CENTRUM LUK, 

VINOHRADSKÁ 1, 2. Plocha 0,7ha. 
 ŽELEZNIČNÁ ulica (UP17). Verejnoprospešná stavba typu ulica – PFČasť NA PÍLU, NA STANICU, 

ŽELEZNIČNÁ 1, 2, 5, 6. Plocha 2,6ha. 

155) Verejno-prospešné stavby v oblasti verejného technického vybavenia: 

 Čistiareň odpadových vôd (UT01). Verejnoprospešná stavba (PFČasť POTOČNÁ 11) slúžiaca pre čistenie 

odpadových vôd s recipientom v toku Malá Nitra. Lokalita má veľkosť 0,3ha. 

10.2 STAVBY OBECNÉHO ZÁUJMU (SOZ) 

156) Stavby obecného záujmu sú definované ako stavby významné z pohľadu záujmov obce ale nemožno ich 
považovať za stavby verejno-prospešné. Na tieto stavby nemožno uplatniť vyvlastnenie pozemkov podľa §108 až 
116 stavebného zákona. 

157) Stavby obecného záujmu v oblasti krajinnej vegetácie: 

 Malá Nitra (PK01). Stavba obecného záujmu v PFCelku NIVA RIEKY NITRA, v rámci biokoridoru Malá Nitra. 

Rozšírenie lokality pre zvýšenie ekostabilizujúcej a environmentálnej významnosti. Lokalita určená aj pre 
rekreačné funkcie a plniaca funkcie sídelnej vegetácie. Šírka vegetácie min. 20m na ľavom brehu a min. 10m 
na pravom brehu vodného toku Malá Nitra. Záujmová lokalita má veľkosť 13,5ha. 

 Štrkovisko Luk-Gergeľová (PK02). Stavba obecného záujmu v PFCelku NIVA RIEKY NITRA, v rámci 

rovnomenného biocentra. Lokalita v juhovýchodnej časti katastra, zasahuje aj do katastra obce Branč (Veľká 
Ves). Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti, čiastočne určená aj pre 
rekreáciu. Záujmová lokalita má veľkosť 15,6ha. 

 Na pajte (PK03). Stavba obecného záujmu v PFCelku NIVA RIEKY NITRA, v rámci rovnomenného biocentra. 

Lokalita vo východnej časti katastra, zasahuje aj do katastra obce Veľké Janíkovce. Lokalita určená na 
významné rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti. Záujmová lokalita má veľkosť 2,0ha. 

 Okoš (PK04). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA, v rámci rovnomenného 

biocentra. Lokalita v západnej časti katastra, zasahuje aj do katastra obce Mojmírovce. Lokalita určená na 
významné rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti. Záujmová lokalita má veľkosť 0,6ha. 

 Taranské (PK05). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA, v rámci 

rovnomenného biocentra. Lokalita v západnej časti katastra. Lokalita určená na významné rozšírenie pre 
zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti. Záujmová lokalita má veľkosť 3,3ha. 

 Luk-Štrkovisko (PK06). Stavba obecného záujmu v PFCelku NIVA RIEKY NITRA, v rámci biokoridoru. 

Lokalita v juhovýchodnej časti katastra. Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej 
významnosti, šírka vegetácie min. 20m. Záujmová lokalita má veľkosť 1,7ha. 

 Nadrov-Okoš (PK07). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA, v rámci 

biokoridoru. Lokalita v západnej časti katastra na rozhraní s katastrom Mojmírovce. Lokalita určená na 
rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti, šírka vegetácie min. 20m (min. 10m v katastri Ivanka 
pri Nitre). Záujmová lokalita má veľkosť 2,4ha. 

 K vinohradom (PK08). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA, v rámci 

biokoridoru. Lokalita v západnej časti katastra. Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej 
významnosti, šírka vegetácie min. 20m. Záujmová lokalita má veľkosť 7,6ha. 

 Za Taranským (PK09). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA, v rámci 

biokoridoru. Lokalita v západnej časti katastra na rozhraní s katastrom Mojmírovce. Lokalita určená na 
rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti, šírka vegetácie min. 20m. Záujmová lokalita má 
veľkosť 3,5ha. 

 Dvorčiansky les – Nadrov (PK10). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA 

a NIVA RIEKY NITRA, v rámci biokoridoru. Lokalita v severnej časti katastra na rozhraní s katastrom Nitra. 
Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti, šírka vegetácie min. 20m (min. 10m 
v katastri Ivanka pri Nitre). Záujmová lokalita má veľkosť 1,0ha.  

 Dvorčiansky les – Štrkovisko (PK11). Stavba obecného záujmu v PFCelku NIVA RIEKY NITRA, v rámci 

biokoridoru. Lokalita vo východnej časti katastra na rozhraní s katastrom Veľké Janíkovce a Čechynce. 
Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti, šírka vegetácie min. 20m. Záujmová 
lokalita má veľkosť 1,5ha. 

 Za Huňadským (PK12). Stavba obecného záujmu v PFCelku NIVA RIEKY NITRA, v rámci biokoridoru. 

Lokalita vo východnej časti katastra. Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie ekostabilizujúcej významnosti, 
šírka vegetácie min. 20m. Záujmová lokalita má veľkosť 3,4ha. 

 Gergeľová – Taranské (PK13). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA a NIVA 

RIEKY NITRA, v rámci biokoridoru. Lokalita v južnej časti katastra. Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie 
ekostabilizujúcej významnosti, šírka vegetácie min. 20m. Záujmová lokalita má veľkosť 5,8ha. 
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 Pri železnici (PK14). Stavba obecného záujmu v PFCelku ZÁLUŽIANSKÁ PAHORKATINA. Lokalita v 

centrálnej časti katastra. Lokalita určená na rozšírenie pre zvýšenie environmentálnej významnosti, šírka 
vegetácie min. 20m. Záujmová lokalita má veľkosť 7,3ha. 

158) Stavby obecného záujmu v oblasti zástavby: 

 Obecný dom (UZ02). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM IVANKA. V návrhu sa uvažuje aj 

s novou dominantou obce (obecná veža) s pridruženými funkciami (napr. vyhliadková veža, informačné 
stredisko, múzeum a pod.). Umiestnenie musí preveriť samostatná urbanistická štúdia, ktorá preverí polohu 
z vonkajších pohľadov na obce ako aj z vnútornej urbanistickej štruktúry, preto vo výkresovej časti je jej 
lokalizácia orientačná. Záujmová lokalita má veľkosť 0,3ha. 

 Objekt vybavenosti parku (UZ03). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM IVANKA. Objekt 

s väzbou na park určený ako jeho zázemie a vybavenosť typu občerstvenie, reštaurácia a pod. Výstavba musí 
preukázať predovšetkým vybavenostný charakter s prípadnou doplnkovou výrobou (výroba musí byť 
extenzívneho charakteru a nesmie negatívne ovplyvňovať svoje bezprostredné okolie, napr. výroba čokolády 
a pod.) a projekt musí preukázať aj podporu a zveľadenie parku, prípadne navrhovaného meandru potoka. 
Pre presnú polohu stavby je potrebné spracovať dendrológiu, ktorá preukáže nevyhnutný výrub stromov. 
Významná je aj väzba na potok Malá Nitra a cyklotrasy. Záujmová lokalita má veľkosť 0,4ha. 

 Fara – prestavba a prístavba (UZ04). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM IVANKAII. V návrhu 

sa uvažuje s prístavbou pre potreby komunitného domu v obci. Záujmová lokalita má veľkosť 0,2ha. 

 Markhotovská kúria – kaštieľ (UZ05). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM IVANKA. Objekt 

a areál je zaradený medzi stavby obecného významu najmä z dôvodu jej ochrany a možného ovplyvňovania 
jej funkčného využitia. V prípade vysťahovania štátneho archívu bude možné sem umiestniť výhradne funkciu 
základnej vybavenosti napr. obecné / oblastné múzeum a pod.. Záujmová lokalita má veľkosť 0,5ha. 

 Zemianska kúria Viliama Tótha (UZ06). Stavba obecného záujmu v PFČasti NOVOZÁMOCKÁ 4. Objekt 

a areál je zaradený medzi stavby obecného významu najmä z dôvodu jej ochrany a možného ovplyvňovania 
jej funkčného využitia. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre umiestnenie primeranej funkcie základnej 
vybavenosti napr. reštaurácia s možnosťou prezentácie pôvodného objektu. Objekt navrhujeme na vyhlásenie 
na národnú kultúrnu pamiatku. Záujmová lokalita má veľkosť 0,2ha. 

 Základná škola (UZ07). Stavba obecného záujmu v PFČasti NOVOZÁMOCKÁ 3. Objekt a areál je zaradený 

medzi stavby obecného významu najmä z dôvodu jej ochrany a možného ovplyvňovania jej funkčného 
využitia. Areál musí zostať zachovaný pre potreby školského zariadenia (okrem časti areálu vyčleneného na 
výstavbu obecného objektu). Predpokladáme aj nutnosť rozšírenia a skvalitnenia areálu v súvislosti so 
vzrastom obyvateľstva. Záujmová lokalita má veľkosť 2,7ha. 

 Obecný objekt 1 (UZ08). Stavba obecného záujmu v PFČasti NOVOZÁMOCKÁ 3 v rámci areálu školy. 

Objekt bez bližšieho určenia navrhovaný ako rezerva pre potreby obce na výstavbu objektu základnej 
vybavenosti nekomerčného charakteru. Záujmová plocha 0,2ha. 

 Obecný objekt 2 (UZ09). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM LUK. Objekt bez bližšieho určenia 

navrhovaný ako rezerva pre potreby obce na výstavbu objektu základnej vybavenosti nekomerčného 
charakteru. Záujmová plocha 0,5ha. 

 Zdravotné stredisko (UZ10). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM LUK. Objekt rezervovaný 

výhradne pre potreby zdravotného strediska s možnosťou prestavby a prístavby. Záujmová lokalita má 
veľkosť 0,2ha. 

 Futbalový štadión (UZ11). Stavba obecného záujmu – rozšírenie jestvujúceho areálu výhradne pre potreby 

futbalového štadióna (PFČasť CENTRUM IVANKA II), v rámci areálu príslušiace stavebné objekty (sociálne 
zázemie, tribúnka a pod.) a nevyhnutná infraštruktúra vrátane riešenia parkovania. Záujmová lokalita má 
veľkosť 1,6ha. 

 Železničná stanica (UZ12). Stavba obecného záujmu – rozšírenie / dostavba jestvujúceho areálu (PFČasť 

NA STANICU) výhradne pre potreby vlakovej stanice prípadne doplnkových funkcií. V rámci areálu riešiť 
a potrebu statickej dopravy. Záujmová lokalita má veľkosť 0,2ha. 

 Domov pre seniorov (UZ13). Navrhovaná stavba obecného záujmu pre potreby výstavby domova pre 

seniorov. Záujmová plocha 0,1ha. 

159) Stavby obecného záujmu v oblasti sídelnej vegetácie: 

 Lesopark (UV01). Stavba obecného záujmu v PFČasti LESOPARK. Zámerom je renaturalizácia a rozšírenie 

plochy bývalého hliniska na významný rekreačný priestor pre obyvateľov obce. Záujmová plocha je 9,4ha. 

 Park Ivanka (UV02). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM IVANKA. Zámerom je obnova 

a revitalizácia jestvujúcej plochy parku, jeho nové vymedzenie a kvalitatívne zlepšenie. Súčasťou parku sa 
stane na západnej strane obecný dom a na východnej strane vybavenosť pre potreby parku. Záujmová plocha 
je 1,5ha. 

 Park Ivanka II (UV03). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM IVANKA II. Jedná sa o postupnú 

premenu pôvodného cintorína na obecný park. Do areálu je vhodné zahrnúť významné stavby na cintoríne 
(hrobka) a náhrobné kamene. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického pásma. 
Záujmová plocha je 1,6ha. 

 Park Luk (UV04). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM LUK. Jedná sa o postupnú premenu 

pôvodného cintorína na obecný park. Do areálu je vhodné zahrnúť významné stavby na cintoríne (hrobka) 



a náhrobné kamene. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického pásma. Záujmová 
plocha je 0,8ha. 

 Park Krásne lúky (UV05). Stavba obecného záujmu v PFČasti KRÁSNE LÚKY1. Predmetom je výstavba 

a výsadba obecného parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych 
obyvateľov. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického pásma. Sekundárna funkcia 
plochy parku je zádržná plocha pre spodné vody – plocha parku musí zostať na nižšej úrovni ako okolitá 
navrhovaná výstavba. Záujmová plocha je 0,8ha. 

 Park Gergeľová (UV06). Stavba obecného záujmu v PFČasti CENTRUM GERGEĽOVÁ. Predmetom je 

výstavba a výsadba obecného parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych 
obyvateľov. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického pásma. Záujmová plocha je 
0,4ha. 

 Park Drik1 (UV07). Stavba obecného záujmu v PFČasti DRIK1. Predmetom je výstavba a výsadba obecného 

parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych obyvateľov. Jedná sa 
revitalizáciu pôvodného toku rieky Nitra do podoby potoka a sprievodnej vegetácie. Sekundárna funkcia je 
zádržná funkcia pre spodné vody. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického 
pásma. Park bezprostredne nadväzuje a rozširuje park Ivanka. Záujmová plocha je 1,1ha. 

 Park Drik2 (UV08). Stavba obecného záujmu v PFČasti DRIK2. Predmetom je výstavba a výsadba obecného 

parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych obyvateľov. Jedná sa 
revitalizáciu pôvodného toku rieky Nitra do podoby potoka a sprievodnej vegetácie. Sekundárna funkcia je 
zádržná funkcia pre spodné vody. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického 
pásma. Záujmová plocha je 1,4ha. 

 Park Myrtina (UV09). Stavba obecného záujmu v PFČasti MALÁ NITRA2. Predmetom je rozšírenie 

jestvujúceho obecného parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych 
obyvateľov. Sekundárna funkcia je zádržná funkcia pre spodné vody. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu 
vhodnú do daného klimatického pásma. Záujmová plocha je 0,7ha. 

 Park Arkuš (UV10). Stavba obecného záujmu v PFČasti GEREGEĽOVÁ. Predmetom je rozšírenie 

jestvujúceho obecného parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych 
obyvateľov. Pri výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického pásma. Záujmová plocha je 
0,9ha. 

 Park Židovský cintorín (UV11). Stavba obecného záujmu pri Mojmírovskej ceste v západnej časti katastra. 

Predmetom je výstavba a výsadba pietneho parku. Záujmová plocha je 0,4ha. 

Za novú kapitolu 10.) sa vloží nová kapitola 11.) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNO-
PROSPEŠNÝCH STAVIEB  v nasledovnom znení: 

11 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNO-PROSPEŠNÝCH STAVIEB 

160) Schéma záväzných častí a verejno-prospešných stavieb obsahuje dve výkresové prílohy: 

 Komplexný návrh v mierke 1:5000 zachytávajúci celé katastrálne územie obce Ivanka pri Nitre 

 Komplexný návrh detail v mierke 1:2880 zachytávajúci súčasné a navrhované zastavané územie obce Ivanka 
pri Nitre 

 

Kapitola 4.) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE sa ako celok ruší vrátane ZaD 1 a ZaD2: 

Schválený ÚPN-O a VZN-O budú jediným prostriedkom na realizáciu návrhu ÚPN obce Ivanka pri Nitre a z tohoto 
hľadiska je preto potrebné: 
 
1. Dodržať koncepciu riešenia ÚPN obce Ivanka pri Nitre. Výkresová dokumentácia je záväzná  v rozsahu: 

 výkres č. 4.-Komplexný urbanistický návrh - funkčné členenie plôch navrhnuté v ÚPN-O je záväzné podľa 
výkresovej dokumentácie, navrhnutý počet RD je smerný. 

 rozširovanie jestvujúcich výrobných prevádzok ktoré sa t.č. nachádzajú v priamej väzbe na obytné územie 
nedoporučujeme. Výrobu postupne premiestniť a sústrediť do výrobného územia podľa návrhu ÚPN-O -
časť A.2.6.2.3. 

 výkres č. 5.- Návrh dopravy – návrh koncepcie dopravného riešenia obce a funkčná kategorizácia trás je 
záväzná, korekcie smerových úprav sú prípustné len v detailoch po konzultácii so spracovateľom ÚPN-O. 

2. Odstrániť všetky hygienické závady v obci, zamedziť nepriaznivým vplyvom výrobných prevádzok na obytné 
územie. 
3. Pri akejkoľvek investičnej činnosti v zastavnom území obce rešpekovať zákon o ochrane PPF. 
4. V obci, najmä v styku výroba - bývanie vysadiť verejnú zeleň a tým zvýšiť kvalitu životného prostredia . 
5. Dotvoriť jestvujúce centrum obce – „C“ s dominantným postavením kostola, št. archívu a parku, umocniť hlavnú 
kompozičnú os vybudovaním polyfunkčnej zástavby, skompaktniť jestvujúcu štruktúru zástavby. Navrhujeme 
spracovať samostatnú urbanisticko-architektonickú štúdiu centrálnej časti obce. 
6. Rekonštruovať a zapojiť dôstojne do verejného života všetky objekty zapísané v ÚZKP SR. ako i objekty 
pamiatkového záujmu. 
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7. K realizácii jednotlivých investičných zámerov v obci zabezpečiť vypracovanie urbanisticko- architektonických 
štúdií, ktoré preveria limity možnosti využiteľnosti územia, ako aj výtvarné pôsobenie novonavrhovanej 
architektúry na okolitú zástavbu. 
8. Zabezpečiť 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. Zabezpečiť spracovanie urbanisticko architektonickej štúdie pre riešenie výrobného územia, lokality č.9 + 
Texiplast. 
10. Zabezpečiť spracovanie ÚPN-Z lokality pre rekreačné územie – štrkoviská Branč-Ivanka- Cetín. 
 
Autorský dozor nad realizáciou "Územného plánu obce Ivanka pri Nitre" bude zabezpečovať: Ing.arch.Michal 
Borguľa, PhD., ako spracovateľ ÚPN obce Ivanka pri Nitre. 
 
Schválená Zmena a doplnok č. 1 K ÚPN- O IVANKA pri NITRE bude nástrojom obce IVANKA pri NITRE pre 
reguláciu resp. realizáciu výstavby v riešenom území a z tohto dôvodu bude potrebné :  
Dodržať koncepciu riešenia Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN - O IVANKA pri NITRE, výkresová dokumentácia je 
záväzná v nasledovnom rozsahu 

- komplexný urbanistický návrh s navrhovaným funkčným členením plôch je záväzný podľa výkresovej 
dokumentácie ( občianska vybavenosť - ÚPC č. 1,3,4, čiastočne ÚPC č. 6, obytná funkcia - ÚPC č. 2,5, 
navrhnutý počet rodinných domov je smerný) 

- rozširovanie výrobných prevádzok resp. skladových zariadení sa umiestňuje do ÚPC č. 6, kde v 
súčasnosti niektoré prevádzky existujú ( SLOVTRANSGAZ, GRI - SAGPRODUKTS ) 

- poľnohospodárska živočíšna výroba sa v celom riešenom území navrhuje utlmiť a doporučuje sa 
postupne z neho vyčleniť 

- návrh koncepcie dopravného riešenia predmetného územia a funkčná kategorizácia dopravných trás je 
záväzná, korekcie smerových úprav resp. polohy sú prípustné len po dohode so spracovateľom Zmeny a 
doplnku č. 1 k ÚPN- O IVANKA pri NITRE 

- všetky stresové faktory a hygienické závady (divoké skládky odpadu, hnojiská) sa v riešenom území 
navrhujú odstrániť, výsadbou izolačnej zelene pozdĺž ochranné - ho pásma navrhovaného koridoru 
rýchlostnej komunikácie R1 sa navrhuje do budúcnosti eliminovať sekundárnu prašnosť a hluk 
pôsobiacu na riešené územie 

- v rámci realizácie akýchkoľvek investičných zámerov je potrebné rešpektovať zákon o ochrane PPF 

- k realizácii jednotlivých investičných zámerov v riešenom území je potrebné zabezpečiť vypracovanie 
urbanisticko - architektonických štúdií, ktoré preveria možnosti resp. limity využiteľnosti územia a určia 
konkrétne zastavovacie podmienky 

- v 1. etape zabezpečiť vypracovanie urbanisticko - architektonickej štúdie pre ÚPC č. 1 (Európske 
spinálne integračné centrum, Relaxačno - rehabilitačné centrum) 

 
ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČASŤ: Komplexný urbanistický návrh  M = 1 : 5 000 
 


