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1. Dôvody na obstaranie územného plánu 

Hlavným dôvodom pre spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  je potreba právne
záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre riadenie a koordináciu
stavebných  aktivít  a investičných  činností.  Požiadavka  obstarať  územný  plán  zóny  pre
dané  územie  (rozvojové  zámery  č.  3/r,  5/r,  7/r)  vyplýva  priamo  z  nadradenej
územnoplánovacej dokumentácie - z územného plánu obce Hamuliakovo v znení zmien a
doplnkov.

Dôvodom pre spracovanie územného plánu zóny je  nekoordinovaný rozvoj  výstavby v
posledných  rokoch  v  tomto  území,  pri  pretrvávajúcich  deficitoch  v  oblasti  verejného
dopravného a technického vybavenia. Mnohé stavby sa napriek určenej rekreačnej funkcii
využívajú na trvalé bývanie. 

Ďalším dôvodom je skutočnosť, že ide o vlastnícky pomerne rozdrobené územie. Rozvoj
tohto územia preto nie je reálny bez jasnej urbanistickej koncepcie. Územný plán zóny
(ÚPN–Z)  je  preto  jediným  nástrojom  na  koordináciu  zámerov  jednotlivých  vlastníkov
v území. Podstatná časť riešeného územia bola predmetom riešenia Urbanistickej štúdie
Horná vrbina – Ostrovná – Pod hrádzou, ktorú vypracoval APD ateliér v roku 2009. Štúdia
riešila návrh cestných komunikácií a inžinierskych sietí. Z tohto hľadiska je relevantným
podkladom, z ktorého po prehodnotení bude vychádzať aj riešenie územného plánu zóny.

O  potrebe  spracovania  územného  plánu  zóny  rozhodlo  Obecné  zastupiteľstvo  v
Hamuliakove uznesením č. 166-OZ/2015 zo dňa 19. 11. 2015. 

Za danej situácie obec Hamuliakovo zahájila obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.
Obstarávanie  územnoplánovacej  dokumentácie  v zmysle  §  2a  stavebného  zákona
zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (Ing. arch. Marty Závodnej).

2. Určenie vstupných cieľov rozvoja územia, celkového rozvoja riešeného 
územia

V  zmysle  ustanovení  §  1  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom
poriadku  v  znení  neskorších  predpisov  bude  cieľom  pripravovaného  Územného  plánu
zóny  Horná  Vrbina  a  Ostrovná  v  Hamuliakove  komplexné  riešenie  priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia, najmä stanovenie podrobných regulatívov
pre umiestnenie stavieb a urbanistických funkcií na jednotlivých pozemkoch, v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 

Cieľom spracovania územného plánu zóny, ako vyplýva z identifikovaných problémov v
rámci prieskumov a rozborov, je ďalej:

• získať  relevantnú  územnoplánovaciu  dokumentáciu,  ktorá  bude  ďalej  slúžiť  ako
záväzný podklad pre územné konanie

• využiť polohový potenciál lokality pri vodnej nádrži pre rekreačné funkcie
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• vytvoriť  podmienky  pre  vznik  kvalitnej  urbanistickej  štruktúry,  s  koncepčne
usporiadanou zástavbou

• nájsť kompromis medzi záujmami vlastníkov pozemkov a najvhodnejším využitím
daného územia

• aplikovať  v návrhu princípy tvorby ekologických sídelných štruktúr,  s osobitným
zreteľom na zeleň

• navrhnúť pokrytie územia zóny dopravným a technickým vybavením

3. Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie sa nachádza v okrese Senec, v Bratislavskom kraji v obci Hamuliakovo, v
jeho katastrálnom území, mimo zastavaného územia obce. Ide o územie s potenciálom pre
rozvoj prímestskej rekreácie a súčasne vo výhodnej polohe v blízkosti Bratislavy, v jeho
suburbánnom pásme.

Riešené územie rekreačnej zóny sa nachádza západne od zastavaného územia obce, medzi
bývalým Hamuliakovským ramenom a priesakovým (derivačným) kanálom vodného diela
Gabčíkovo. Ide o lokality s miestnym názvom Horná vrbina a Ostrovná. Riešené územie
pozostáva z troch enkláv, ktoré však takmer vytvárajú súvislý celok. Ide o plochy označené
v územnom pláne obce Hamuliakovo ako rozvojové zámery 3/r, 5/r, 7/r. Severná časť 3/r sa
nachádza  severne  od  prístupovej  komunikácie  medzi  hrádzami  až  po  hranicu
katastrálnych  území  Hamuliakovo  a  Kalinkovo.  Stredná  časť  5/r  predstavuje  ťažisko
riešeného územia a zo západnej strany priamo nadväzuje na existujúcu  záhradkársku /
chatovú osadu. Južná časť 7/r je od časti 5/r oddelená len existujúcim rekreačným areálom
Viktória. Celková výmera riešeného územia zóny je 19,5 ha (5,0 + 10,8 + 3,7 ha). 

Záujmové  územie  pre  riešenie  širších  vzťahov  predstavuje  celé  rekreačné  územie  v
medzihrádzovom  priestore,  t.j.  medzi  hrádzou  vodného  diela  Gabčíkovo  a  pôvodnou
protipovodňovou hrádzou, pozdĺž bývalého Hamuliakovského ramena.
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Obr.:  Vymedzenie  riešeného  územia  (bodkočiarkovaná  čiara)  a záujmového  územia
širších vzťahov (čiarkovaná čiara)
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Zoznam všetkých pozemkov  spadajúcich do  riešeného územia,  ktoré  budú predmetom
regulácie, je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

 Tab.: Zoznam pozemkov v riešenom území – časť 3/r

Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

868/1 orná pôda 28 -

868/2 orná pôda 280 551

868/3 orná pôda 281 552

868/4 orná pôda 452 -

868/5 ostatná plocha 28 1790 ZSE

868/6 zastavaná plocha 5 1790

868/7 zastavaná plocha 3 1790

869/1 orná pôda 1087 1453

869/2 orná pôda 1053 1454

869/3 orná pôda 375 2050

869/4 orná pôda 375 2050

869/5 orná pôda 376 694

869/6 orná pôda 375 692

869/7 orná pôda 135 1504

869/8 orná pôda 173 1570

869/20 orná pôda 1730 2050

869/21 orná pôda 718 2050

869/22 orná pôda 865 1457

869/23 orná pôda 1077 1458

869/24 orná pôda 1076 1459

869/25 orná pôda 4179 1460

869/26 orná pôda 1325 1488

869/27 orná pôda 1387 2134

869/28 orná pôda 843 1462

869/29 orná pôda 647 1466

869/30 orná pôda 753 1464

869/31 orná pôda 903 1465

869/32 orná pôda 278 2415

869/33 orná pôda 203 2147

869/34 orná pôda 1468 2678

869/35 orná pôda 1186 1469

869/36 orná pôda 478 1460

869/37 orná pôda 531 1470
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

869/38 orná pôda 531 1471

869/39 orná pôda 647 664

869/40 orná pôda 647 664

869/41 orná pôda 647 664

869/42 orná pôda 594 1475

869/43 orná pôda 647 1476

869/44 orná pôda 647 1477

869/45 orná pôda 883 1478

869/46 orná pôda 883 1479

869/47 ostatná plocha 1016 383 obec

869/48 ostatná plocha 841 383 obec

869/49 orná pôda 478 1480

869/50 orná pôda 551 1482

869/51 orná pôda 569 1483

869/52 orná pôda 1078 1484

869/53 orná pôda 1222 108

869/54 orná pôda 946 1486

869/55 orná pôda 1054 1487

869/56 orná pôda 1320 1718

869/57 orná pôda 1045 1488

869/58 orná pôda 984 1549

869/59 orná pôda 984 1490

869/60 orná pôda 492 1625

869/62 orná pôda 491 1557

869/63 orná pôda 491 1578

869/64 orná pôda 330 1643

869/65 orná pôda 492 1568

869/66 orná pôda 492 1571

869/67 orná pôda 492 1570

869/68 ostatná plocha 871 383 obec

869/122 orná pôda 148 1643

869/123 orná pôda 92 1568

869/124 orná pôda 56 1568

869/125 orná pôda 147 1571

869/126 ostatná plocha 31 2414

869/128 zastavaná plocha 101 2414

869/129 zastavaná plocha 41 2414
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

869/130 orná pôda 344 1466

869/131 ostatná plocha 93 1469

869/132 ostatná plocha 35 1643

869/133 zastavaná plocha 147 2050

869/134 orná pôda 451 2147

869/135 zastavaná plocha 127 1643

869/136 ostatná plocha 97 2147

869/137 ostatná plocha 99 1486

869/138 zastavaná plocha 152 2147

869/139 ostatná plocha 108 1466

Zdroj: www.katasterportal.sk

Tab.: Zoznam pozemkov v riešenom území – časť 5/r

Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1034/789 TTP 316 -

1034/790 TTP 87 -

1034/791 TTP 362 -

1034/792 TTP 836 -

1034/793 TTP 41 1076

1034/794 TTP 77 -

1034/795 TTP 190 1294

1034/796 TTP 158 -

1360 TTP 614 1580

1361 ostatná plocha 614 1547

1362 TTP 485 1603

1363 TTP 485 1604

1364 TTP 1838 1494

1365 TTP 836 1495

1366 TTP 989 1560

1367 TTP 992 1496

1368 TTP 993 1497

1369 TTP 981 1498

1370 TTP 1656 1499

1371 TTP 706 1499

1372 TTP 485 1614

1373 TTP 485 1623
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1374/1 ostatná plocha 355 1764

1374/2 zastavaná plocha 106 1764

1374/3 zastavaná plocha 24 1764

1375/1 TTP 308 1565

1375/2 ostatná plocha 179 1565

1376/1 TTP 263 1489

1376/2 TTP 222 1491

1377/2 ZP 185 1491

1378/1 TTP 1212 1491

1378/2 zastavaná plocha 60 1491

1379 TTP 971 1761

1380 TTP 829 1501

1381/1 TTP 1418 1579

1381/12 zastavaná plocha 374 1579

1382 TTP 1477 1502

1383/1 TTP 573 1748

1383/2 ostatná plocha 203 1748

1384 TTP 776 1555

1385 TTP 775 1503

1386 TTP 788 1698

1387/1 TTP 689 1505

1387/5 TTP 660 1571

1387/4 TTP 58 1595

1387/6 TTP 2010 1594

1387/8 ostatná plocha 140 1594

1387/7 TTP 46 2099

1387/3 TTP 520 1629

1387/2 ostatná plocha 317 2097

1387/9 zastavaná plocha 116 2097

1388 TTP 455 827

1389 TTP 455 827

1390 TTP 420 1507

1391 ostatná plocha 504 1767

1392 TTP 865 2407

1393 TTP 859 2407

1394 TTP 614 2254

1395 TTP 615 1493
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1396 TTP 584 1510

1397 TTP 587 1511

1398/1 TTP 678 2374

1398/2 TTP 723 2422

1399 TTP 833 1513

1400 TTP 908 1461

1401 TTP 1295 1514

1402 TTP 403 1515

1403 TTP 735 1515

1404 TTP 1097 1517

1405 TTP 1132 1518

1406 TTP 1519 1408

1407/1 TTP 307 2422

1407/2 TTP 327 1770

1408/1 ostatná plocha 356 1773

1408/2 ostatná plocha 310 1550

1408/3 TTP 871 1770

1408/4 ostatná plocha 510 1853

1408/5 ostatná plocha 386 1873

1408/6 ostatná plocha 129 1770

1408/8 zastavaná plocha 97 1773

1408/9 zastavaná plocha 131 1550

1408/10 zastavaná plocha 37 1873

1408/11 zastavaná plocha 29 1873

1409 TTP 948 1508

1410/1 TTP 503 2185

1410/2 záhrada 438 1721

1410/3 ostatná plocha 390 2011

1410/4 TTP 633 1521

1410/5 ostatná plocha 633 2042

1410/6 TTP 550 962

1410/7 TTP 460 962

1410/8 TTP 657 1744

1410/10 zastavaná plocha 184 962

1410/11 zastavaná plocha 160 2011

1410/13 zastavaná plocha 206 1721

1410/14 ostatná plocha 154 2185
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1411/1 TTP 503 1521

1411/2 TTP 503 1521

1411/3 TTP 503 1521

1411/4 TTP 503 1521

1412/1 TTP 503 1521

1412/2 TTP 503 1521

1413/1 TTP 503 1521

1413/2 TTP 503 1521

1413/3 TTP 72 1521

1413/4 TTP 54 1521

1414/1 TTP 430 1525

1414/2 TTP 447 1525

1415 TTP 581 1526

1416 TTP 803 1527

1417/1 TTP 682 1528

1417/2 zastavaná plocha 121 1528

1418/1 TTP 431 1529

1418/2 TTP 766 1552

1418/3 ostatná plocha 195 1556

1418/4 ostatná plocha 105 1556

1419 TTP 747 1639

1420/1 zastavaná plocha 125 1701

1420/2 ostatná plocha 622 1701

1422/1 TTP 734 1531

1422/2 zastavaná plocha 144 1531

1423/1 TTP 308 1600

1423/2 ostatná plocha 356 1600

1424 ostatná plocha 836 1561

1425 ostatná plocha 725 1561

1426 TTP 1679 1512

1427 TTP 700 1533

1428 TTP 1151 1513

1429 TTP 922 1946

1430 ostatná plocha 964 1534

1431/1 ostatná plocha 421 1551

1431/2 ostatná plocha 528 2382

1431/3 ostatná plocha 528 1782
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1431/4 ostatná plocha 417 1782

1431/5 ostatná plocha 373 1783

1431/6 ostatná plocha 528 2382

1431/7 ostatná plocha 528 2380

1431/8 ostatná plocha 528 2381

1431/9 zastavaná plocha 430 2037

1431/10 zastavaná plocha 107 1551

1431/12 ostatná plocha 10 2037

1431/13 zastavaná plocha 101 2037

1431/14 zastavaná plocha 111 1782

1433 TTP 2880 1535

1434/1 TTP 578 2083

1434/2 TTP 578 2083

1434/3 TTP 578 2083

1434/4 TTP 578 2083

1434/5 TTP 578 2082

1434/6 TTP 578 2082

1434/7 TTP 578 2082

1434/8 TTP 578 2082

1434/9 TTP 344 1536

1435/6 TTP 500 2167

1435/7 TTP 500 2169

1435/8 TTP 551 1537

1435/9 TTP 500 2168

1435/10 TTP 500 2170

1435/11 TTP 501 1537

1435/12 TTP 275 1537

1436/1 TTP 840 2204

1436/2 TTP 692 1538

1436/3 TTP 140 2204

1437 TTP 597 1481

1438 TTP 597 1481

1439 TTP 1181 1539

1440/1 TTP 860 1575

1440/2 TTP 483 1540

1440/3 ostatná plocha 153 1540

1440/4 zastavaná plocha 196 1540
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1440/5 zastavaná plocha 51 1540

1441/1 TTP 480 1702

1441/2 ostatná plocha 243 1702

1441/3 ostatná plocha 24 1702

1442/1 ostatná plocha 608 1641

1442/2 zastavaná plocha 139 1641

1443/1 ostatná plocha 635 1530

1443/2 zastavaná plocha 95 1530

1443/3 zastavaná plocha 17 1530

1444 TTP 747 1642

1445 TTP 747 1652

1446 TTP 747 1684

1447 TTP 710 1509

1448 ostatná plocha 6708 383 obec

Zdroj: www.katasterportal.sk

Tab.: Zoznam pozemkov v riešenom území – časť 7/r

Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

3/1 ostatná plocha 527 651

3/2 TTP 734 652

3/3 TTP 2241 650

3/4 TTP 201 -

3/5 TTP 3874 1083

13 TTP 2437 450

14 TTP 2436 1739

16/1 záhrada 901 928

16/4 ostatná plocha 932 929

16/5 záhrada 476 405

16/6 zastavaná plocha 30 928

36/3 záhrada 521 600

36/4 záhrada 248 598

36/5 záhrada 600 598

36/6 ovocný sad 600 525

36/7 záhrada 451 470

36/8 záhrada 600 1543
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

36/9 ovocný sad 600 468

36/10 záhrada 529 469

36/11 ostatná plocha 459 471

36/12 záhrada 227 1333

36/13 záhrada 991 1283

36/14 záhrada 949 737

36/15 záhrada 94 708

36/17 záhrada 242 643

36/20 zastavaná plocha 71 469

36/21 zastavaná plocha 80 737

36/22 zastavaná plocha 37 1283

36/23 zastavaná plocha 52 598

36/24 zastavaná plocha 58 643

36/25 záhrada 93 405

36/26 záhrada 214 405

36/27 zastavaná plocha 79 600

36/28 zastavaná plocha 141 1333

36/32 zastavaná plocha 54 1333

36/33 záhrada 300 1333

36/34 zastavaná plocha 141 471

50/1 záhrada 334 2197

50/2 záhrada 2085 553

50/3 záhrada 384 2152

50/4 záhrada 417 604

50/5 záhrada 415 621

50/6 záhrada 257 659

50/7 zastavaná plocha 40 604

50/8 zastavaná plocha 101 2152

50/9 zastavaná plocha 41 621

50/12 zastavaná plocha 57 2197

50/18 záhrada 23 553

50/20 záhrada 24 598

50/21 ostatná plocha 21 2197

50/22 záhrada 26 598

50/24 záhrada 12 620

1030/11 TTP 1602 -

1030/63 TTP 770 1096
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Číslo parcely 
(reg. C)

Druh pozemku Výmera v m2 Číslo listu 
vlastníctva

Poznámka 
(vlastník)

1030/78 TTP 1266 376

1030/79 TTP 102 -

1034/2 TTP 4034 654

1034/305 ostatná plocha 425 637

1034/306 TTP 588 634

1034/307 zastavaná plocha 700 636

1034/308 zastavaná plocha 200 636

1034/309 zastavaná plocha 491 633

1034/788 zastavaná plocha 112 634

1034/925 zastavaná plocha 72 633

1041/2 zastavaná plocha 1575 1178 SPF

1044 les 103 -

1049 les 169 -

1801/150 zastavaná plocha 75 637

Zdroj: www.katasterportal.sk
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4. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce na riešené územie 
vrátane záväznej časti

Pri spracovaní územného plánu zóny je potrebné vychádzať zo záväznej časti územného
plánu obce Hamuliakovo, v znení zmien a doplnkov. Územný plán obce Hamuliakovo bol
schválený  v  roku  1996,  k  územnoplánovacej  dokumentácii  bolo  schválených  viacero
zmien a  doplnkov:  v  roku 2004, č.  1/2006, č.  2/2006,  č.  3/2007,  č.  4/2009,  č.5/2010,  č.
6/2010, č. 7/2012.

V riešenom území zóny Územný plán obce Hamuliakovo uvažoval s rekreačným využitím,
primárne pre rekreačné stredisko  (stredisko cestovného ruchu) s ubytovacími kapacitami,
požičovňou športových potrieb, autocampingom, liečebno-relaxačné stredisko (3/r, 5/r), v
menšej miere pre individuálnu rekreáciu v rekreačných chatkách (7/r).

Pre rekreačné územie, t.j. pre rozvojové zámery č. 3/r, 5/r a 7/r územný plán obce stanovuje
nasledovné regulatívy funkčného využívania územia:

Prípustné využitie: 

• plochy a objekty pre prechodné ubytovanie,

• plochy a objekty občianskej vybavenosti,

• plochy a objekty rekreácie,

• plochy a objekty športu,

• plochy verejnej a špeciálnej zelene (cintorín) RZ č. 11/r,

• verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia,

• plochy prístavov,

• ostatné súvisiace funkcie;

Neprípustné funkcie: 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi,

• skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,

• plochy slúžiace pre stavebníctvo.

Ďalej  sú  stanovené  regulatívy  podmienok  výstavby  pre  rekreačno-športové  plochy  a
zariadenia:

• objekty  pre  prechodné  ubytovanie  (hotely,  motely,  ubytovne,  stanové  tábory,
chatové a záhradkárske osady...) RZ č. 3/r, 5/r, 7/r, 8/r, 13/r, 13/r, 22/r,

• zariadenia  občianskej  vybavenosti  (reštaurácie,  bufety,  požičovne  športových
potrieb a iných potrieb, informačné centrá),

Relevantné regulatívy podmienok umiestnenia plôch zelene pre rekreačné územie:

• plochy verejnej zelene situovať do obytného, výrobného aj rekreačného územia,

• podiel plochy zelene v % pre cintoríny, šport a rekreáciu nad 70 %
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Regulatív výškovej hladiny navrhovanej zástavby:

• pre výstavbu rekreačných a ostatných objektov max. 3 nadzemné podlažia.

5. Požiadavky vyplývajúce zo širších vzťahov riešeného územia zóny k obci z 
hľadiska riešenia dopravy, občianskej vybavenosti a technického 
vybavenia

Doprava

Riešené územie je dopravne pripojené na sieť miestnych komunikácií obce Hamuliakovo
miestnou  komunikáciou,  ktorá  pretína  starú  hrádzu a  pripája  sa  na  cestu III.  triedy č.
III/1056.  Severná  časť  (3/r)  je  prístupná  len z účelovej  asfaltovej  komunikácie,  z  ktorej
jednotlivé  pozemky  sprístupňujú  v  súčasnosti  provizórne  slepé  komunikácie  s
makadamovým alebo prašným povrchom, so šírkou 3 – 4 m. 

Časti  5/r  a  3/r  sprístupňuje  asfaltová  miestna  obslužná  komunikácia,  ktorá  končí  pri
športovom  areáli  Viktória.  Odtiaľ  je  samotné  riešené  územie  dopravne  obsluhované
komunikáciami s makadamovým alebo prašným povrchom, so šírkou 3 – 4 m. V časti 5/r
tieto komunikácie tvoria vzájomne zokruhovaný systém. V časti 7/r ide o jednu ťažiskovú
komunikáciu, z ktorej kolmo vybiehajú kratšie úseky slepých komunikácií. 

V  bezprostrednej  blízkosti  riešeného  územia  vedú  značkované  cyklistické  trasy  -
Medzinárodná podunajská cyklotrasa (po hrádzi vodného diela Gabčíkovo) a regionálna
cyklotrasa Hamuliakovo – Dunajská Lužná – Ivanka pri Dunaji (vedená v danom úseku po
starej  protipovodňovej  hrádzi).  Samostatné  pešie  chodníky  v  riešenom  území  nie  sú
vybudované.

Provizórne plochy statickej dopravy v podobe provizórnej spevnenej plochy sa nachádzajú
len pri  športovom areáli Viktória.

Najbližšia autobusová zastávka hromadnej dopravy je v lokalite Hamuliakovo – Stredný
hon na ceste III. triedy č. III/1056, asi 530 m od okraja riešeného územia.

Pre  riešenie  dopravného vybavenia  na  území  rekreačnej  zóny  stanovujeme nasledovné
požiadavky:

• rešpektovať súčasný hlavný bod dopravného napojenie územia zóny

• počítať v riešenom území s koridormi pre hlavnú obslužnú miestnu komunikáciu
funkčnej triedy C3 a kategórie MO 6/40

• ostatné miestne komunikácie navrhovať ako upokojené vo funkčnej triede D1

• parametre cestných komunikácií a dopravné napojenia na nadradený komunikačný
systém navrhnúť v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6102

• navrhnúť podľa možností vzájomné zokruhovanie miestnych komunikácií
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• zachovať  koridor  pre  prepojenie  cyklistických  trás  (Medzinárodnej  podunajskej
cyklotrasy a cyklotrasy Hamuliakovo – Dunajská Lužná)

• navrhnúť potrebné kapacity statickej dopravy a výpočet nárokov statickej dopravy
previesť v zmysle STN 73 6110/Z2

• vjazdy  na  pozemky  situovať  v  polohách  s  náležitými  rozhľadovými  pomermi  a
odstupy a zalomenia oplotení pozemkov navrhovať v súlade s STN 73 6102, STN 73
6057, STN 73 6056

Občianska vybavenosť

V  riešenom  území  zóny  ani  v  záujmovom  území  širších  vzťahov  sa  v  súčasnosti
nenachádza žiadna občianska vybavenosť. Vzhľadom na charakter zóny sa tu budovanie
zariadení  komerčnej  ani nekomerčnej  občianskej  vybavenosti,  nesúvisiacej  so športovo-
rekreačným využitím nepredpokladá.

Technické vybavenie 

Verejný  vodovod,  splašková  kanalizácia  ani  plynovod  nie  sú  v  riešenom  území  zóny
vybudované. Týmito inžinierskymi sieťami je pokryté len existujúce obytné územie obce.
V súbehu s pätou ochrannej hrádze je vedené existujúce kanalizačné výtlačné potrubie z
ČOV Hamuliakovo TVLT DN 400. 

V riešenom území zóny sú vybudované elektrické rozvody NN – káblami, ktoré napájajú
jednotlivé pilierové poistkové rozpojovacie skrine. NN elektrické rozvody sú napojené z 2
nových transformačných staníc (TS13 a TS14).

Vonkajšie osvetlenie tu v súčasnosti nie je vybudované.

Pre  riešenie  technického  vybavenia  na  území rekreačnej  zóny stanovujeme nasledovné
požiadavky:

• navrhnúť napojenie riešeného územia zóny na siete technickej infraštruktúry

• na  základe  urbanistickej  koncepcie  spracovať  bilancie  potreby  vody,  množstva
odpadových  vôd,  nárokov  na  spotrebu  elektrickej  energie  v  zmysle  príslušných
STN

• rešpektovať ochranné pásma zariadení a sietí technického vybavenia

• vodovodnú  sieť  navrhnúť  tak,  aby  bola  v maximálnej  miere  zokruhovaná,  aj
s existujúcimi rozvodmi 

• pri  návrhu  odvádzania  a  čistenia  odpadových  vôd  rešpektovať  požiadavky  na
čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a Nariadenia vlády SR č.
269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

• navrhnúť odvádzanie čistých dažďových vôd do vsaku

• neuvažovať s plynofikáciou riešeného územia zóny
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• uvažovať  s transformačnými  stanicami  22/0,4  kV  s vnútorným  vyhotovením
(kioskové, resp. integrované v objektoch stavieb)

• navrhnúť všetky elektrické rozvody VN, NN a telekomunikačné rozvody ako zemné
káblové rozvody

• uvažovať  s decentralizovaným zásobovaním teplom na báze elektrickej energie a
fotovoltaických zariadení v jednotlivých objektoch

• všetky  navrhované  inžinierske  siete,  najmä  vodohospodárske  zariadenia,
umiestňovať do verejných priestranstiev

6. Požiadavky vyplývajúce zo základných demografických, sociálnych a 
ekonomických údajov a prognóz

V  návrhu  riešenia  rekreačnej  zóny  je  potrebné  vypracovať  bilancie  návštevnosti  a
zaťaženosti územia, vrátane údajov o denne prítomnom obyvateľstve.

Z  demografických,  sociálnych  a  ekonomických  údajov  a  prognóz  priamo  na  riešenie
rekreačnej zóny nevyplývajú žiadne ďalšie požiadavky. 

Výrazný rast počtu obyvateľov obce Hamuliakovo i okolitých obcí suburbánneho pásma
Bratislavy  zvyšuje  požiadavky  na  rozširovanie  ponuky  rekreačných  aktivít  pre  týchto
obyvateľov, ako aj pre prímestskú rekreáciu obyvateľov Bratislavy. 

Počet obyvateľov obce za posledných 25 rokov stúpol 2,4-násobne. V roku 1991 mala obec
Hamuliakovo 768 obyvateľov,  do roku 2015 sa počet  obyvateľov zvýšil  na 1803 (podľa
údajov ŠÚ SR). Pri započítaní obyvateľov neprihlásených v obci na trvalý pobyt by počet
obyvateľov obce výrazne presiahol 2000. Územný plán obce počíta s ďalšou dynamizáciou
rastu  počtu  obyvateľov  v budúcnosti.  Celková  kapacita  rozvojových  plôch  pre  bytovú
výstavbu podľa územného plánu obce v znení zmien a doplnkov by znamenala zvýšenie
počtu obyvateľov obce až na 7500 obyvateľov.

7. Požiadavky na tvorbu urbanistickej kompozície

V riešenom území boli v poslednom období vybudované objekty rekreačných chatiek a
rekreačných domov, z ktorých viaceré sa využívajú aj na trvalé bývanie. Spolu ide asi o 55
objektov, z nich viaceré sú v súčasnosti rozostavané.

Stavby sú väčšinou jednopodlažné, niektoré aj dvojpodlažné. Väčšinou ide o murované
stavby  z  tehál  a  pórobetónových  tvárnic,  niektoré  sú  z  dreva.  Strechy  majú  prevažne
sedlové a stanové s menšími sklonmi, vyskytujú sa aj ploché a pultové strechy. Pozemky
sú oplotené pletivom, niektoré oplotenia sú murované. Nevhodné sú vysoké betónové /
nepriehľadné múry, ktoré sú v časti zóny 5/r.
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V  území  sa  nenachádzajú  žiadne  dominanty  ani  stožiare  technického  vybavenia.  Z
riešeného územia nie sú dominanty obce viditeľné. Dominantné priestorové pôsobenie má
v podstate len objekt v rekreačnom areáli Viktória a do istej miery aj líniový objekt hrádze
vodného  diela  Gabčíkovo.  Kompozično-prevádzková  osnova  riešeného  územia  je  daná
komunikáciami. V hlavnej časti zóny (časť 5/r) je paralelná s tokom priesakového kanála a
hrádze vodného diela, ako aj s existujúcimi uličkami v pôvodnej záhradkárskej a chatovej
osady. V ostatných častiach (3/r, 7r) sú lokálne osi od tejto kompozičnej osi odklonené asi
o 20o.

Na tvorbu urbanistickej kompozície zóny stanovujeme nasledovné požiadavky:

• kompozične  nadviazať  na  súčasnú  zástavbu  priľahlej  chatovej  a  záhradkárskej
osady

• vychádzať  zo  založenej  kompozičnej  osnovy,  danej  priebehom  hlavných
komunikácií

• po prehodnotení zohľadniť riešenie navrhnuté v Urbanistickej štúdii Horná vrbina –
Ostrovná – Pod hrádzou

• uvažovať  hlavne  so  zástavbou  málopodlažných  objektov  menšieho  objemu  a
rekreačných chatiek

• rešpektovať  regulatív maximálnej výšky zástavby v rekreačnej  zóne,  stanovený v
záväznej časti ÚPN-O Hamuliakovo, t.j. maximálne 3 nadzemné podlažia

• aplikovať architektonické regulatívy tvaru striech, max. výšky a materiálu oplotení

• regulovať  polohu  uličných  fasád  stanovením  stavebnej  čiary  pre  dosiahnutie
konzistentnej kompozície

• využívať prvok zelene nielen pre zabezpečenie environmentálnych kvalít územia,
ale aj pre kompozičné a estetické dotvorenie územia

• zapracovať  do  navrhovaného  riešenia  zámery,  na  ktoré  bolo  vydané  územné
rozhodnutie, resp. stavebné povolenie

8. Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie

Pre  riešenie  územného plánu zóny  sú  nasledovné požiadavky  na  obnovu,  prestavbu  a
asanácie.

• uvažovať podľa možností so zachovaním existujúcich objektov

• určiť  stavby,  objekty  a ich  časti,  ktoré  je  nutné  asanovať  v prospech  realizácie
verejnoprospešných stavieb

• navrhnúť  úpravu  (prestavbu)  komunikačnej  siete  tak,  aby  spĺňala  požiadavky
vyplývajúce z STN 73 6110 a STN 73 6102
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9. Požadované regulačné prvky plošného a priestorového usporiadania a 
miery využívania pozemkov

Návrh  územného  plánu  zóny  musí  jednoznačne  stanoviť  pre  ucelené  súbory  parciel
(regulačné bloky) regulačné prvky vo forme textovej, numerickej a grafickej. 

Záväzná časť územného plánu zóny bude v zmysle § 13 ods. 7 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
obsahovať:

• regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

• regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

• regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov
s určením zastavovacích podmienok

• určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

• regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny

• určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

• požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

• pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie

• zoznam verejnoprospešných stavieb

• schému záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

V záväznej časti územného plánu zóny budú použité najmä nasledovné regulačné prvky:

• regulatívy priestorového usporiadania (záväzná stavebná čiara, hranica / plocha na
umiestnenie stavby)

• vymedzenie funkčne a priestorovo homogénnych celkov (tzv. regulačných celkov),
pre ktoré budú stanovené špecifické súbory regulačných prvkov (funkčné využitie,
výška  zástavby,  intenzita  zástavby)  a  pre  každý  celok  uviesť  plošné  parametre
(výmeru v m2), maximálny index podlažných plôch, maximálny index zastavaných
plôch, maximálny index stavebného objemu a minimálny koeficient zelene

• regulatívy  funkčného  využitia  územia  (za  podmienky  rešpektovania  regulatívov
funkčného využitia stanovených v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii)

• regulatívy  intenzity  využitia  územia  (za  podmienky  rešpektovania  regulatívov
funkčného využitia stanovených v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii)

• regulatívy  dopravného  vybavenia  (osi  /  koridory  komunikácií,  prípadne  ich
parametre)

• regulatívy technického vybavenia (koridory inžinierskych sietí)
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Ďalej budú v územnom pláne zóny použité doplňujúce regulačné prvky, s možnosťou určiť
ich ako indikatívne (odporúčané) regulatívy:

• poloha vstupov na pozemky

• architektonické regulatívy (tvar striech, výška a materiál oplotení)

• podrobnejšie stanovenie druhov zelene

• spôsob zastavania územia

• regulatívy a zásady na ochranu životného prostredia, ekologické regulatívy

10. Požiadavky na ochranu a starostlivosť o životné prostredie, na ochranu a 
tvorbu prírody a krajiny v urbanizovanom prostredí, požiadavky na 
zachovanie a rozvoj prírodného a umelého prostredia

Ochrana prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability

Riešené  územie  sa  nachádza  mimo súvislej  sústavy  chránených  území  Natura  2000  –
nezasahuje  do  navrhovaných  vtáčích  území,  ani  území  európskeho  významu.
Nenachádzajú sa tu maloplošné ani veľkoplošné chránené územia,  významné mokrade,
chránené  stromy.  V riešenom  území  platí  v zmysle  zákona  č.  543/2002  Z.z.  o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. Celé riešené územie
je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov. 

Chránené územia sa však nachádzajú v blízkosti riešeného územia:

• chránené  vtáčie  územie  SKCHVU007  Dunajské  luhy  (tvorí  hranicu  riešeného
územia)

• chránená krajinná oblasť CHKO Dunajské luhy

• územia  európskeho  významu  SKUEV0295  (lesné  porasty  v   k.ú.  Kalinkovo),
SKEUV0270 Hrušov (vodná plocha Hrušovskej nádrže v  k.ú. Kalinkovo)

Priamo  do  riešeného  územia  nezasahujú  žiadne  existujúce  ani  potenciálne  prvky
územného systému ekologickej stability (ÚSES).  V blízkosti sa nachádza iba biokoridor
miestneho významu, vo väčšej vzdialenosti aj biokoridor nadregionálneho významu Dunaj
(nBK II.) a biokoridor regionálneho významu Dunaj – Malý Dunaj (rBK XVI).

Pri návrhu výstavby a regulačných podmienok v rekreačnej zóne je potrebné:

• dodržať  regulatív  minimálneho  podielu  plochy  zelene  stanovený  pre  rekreačné
územie (70%) v Územnom pláne obce Hamuliakovo, v znení zmien a doplnkov

• navrhnúť opatrenia na zvýšenie ekologickej stability územia

• rešpektovať  chránenú  vodohospodársku  oblasť  CHVO Žitný  ostrov  a  podmienky
ochrany v zmysle Nariadenia vlády SSR 46/1978 Zb. v znení neskorších predpisov
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Životné prostredie

Z hľadiska  kvality  ovzdušia  patrí  dotknuté  územie  k stredne  až  silne  znečisteným
oblastiam. Je to spôsobené blízkosťou hlavného mesta,  kde je  na malom území vysoká
koncentrácia  zdrojov  znečistenia.  Hlavný  podiel  na  znečisťovaní  oblasti  má  chemický
priemysel,  energetika  a automobilová  doprava.  V obci  nie  sú  stredné  ani  veľké  zdroje
znečisťovania  ovzdušia.  Hodnoty  znečisťovania  ovzdušia  z  lokálnych  kúrenísk
neprekračujú  normy  prípustných  koncentrácií  plynných  alebo  pevných  exhalátov  v
ovzduší.  Vzhľadom k všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým pomerom,
je územie dobre prevetrávané, vďaka čomu dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému
rozptylu znečisťujúcich látok.

Dlhodobým  plošným  znečisťovateľom  podzemnej  vody  v  riešenom  území  je
poľnohospodárstvo. Faktorom podporujúcim vznik znečistenia je vysoká priepustnosť pôd
a  štrko-piesčitého  substrátu,  ako  aj  malá  hĺbka  podzemnej  vody  pod  terénom.  Aj  po
znížení  objemov  aplikovaných  hnojív,  ochranných  a  iných  látok  v  poľnohospodárstve
naďalej  pretrváva  veľkoplošné  znečistenie,  ktoré  sa  prejavuje  lokálne  nadlimitným
obsahom  niektorých  ukazovateľov  alebo  celoplošne  trvalo  zvýšenými  hodnotami
koncentrácií chemických prvkov (dusičnany, dusitany). 

V  samotnom  riešenom  území  zóny  sa  nenachádzajú  žiadne  nelegálne  skládky  ani
environmentálne záťaže.

V riešenom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne zdroje hluku.

Miera prirodzenej rádioaktivity nie je nadmerná – riešené územie sa nachádza v území s
nízkym radónovým rizikom. V blízkosti (pri Kalinkove) sa však nachádza oblasť s vysokým
radónovým rizikom.

Drevinovú vegetáciu v riešenom území tvoria rôzne druhy a variety topoľov, agát biely a
ojedinele  vŕba.  Sprievodná  krovinová  vegetácia  a  stromoradie  je  miestami  pozdĺž
priesakového  kanála,  hlavne  v  severnej  časti  a  južnej  časti  riešeného  územia.  Zvyšky
topoľového  lesíka  sa  zachovali  len  na  území  medzi  časťami  3/r  a  5/r.  V  záhradách
prevládajú ovocné dreviny (jablone) a okrasné dreviny. Značnú časť územia predstavujú
neudržiavané pozemky s ruderálnou vegetáciou. 

Z hľadiska ochrany a tvorby  životného prostredia  a jeho zložiek je v návrhu územného
plánu zóny potrebné:

• počítať s dostatočným zastúpením zelene a prírodných prvkov v riešenom území
zóny, minimálne 70% z výmery riešeného územia (v súlade so záväznou časťou
ÚPN-O Hamuliakovo) 

• uvažovať s plochami zelene v riešenom území s funkciou zabezpečenia retenčnej
schopnosti územia a pozitívneho ovplyvnenia mikroklímy 
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• konfiguráciu  zástavby  navrhnúť  tak,  aby  sa  vylúčilo  ich  vzájomné  tienenie  a
dodržali  sa vo vnútorných priestoroch vyhovujúce svetlo-technické podmienky v
súlade s požiadavkami STN 73 0580 Denné osvetlenie budov 

• navrhnúť  vybudovanie  verejného  vodovodu  v  riešenom  území  zóny  s cieľom
zabezpečiť  kvantitatívne  i  kvalitatívne  vyhovujúce  hromadné  zásobovanie
obyvateľstva  obce pitnou vodou podľa  požiadaviek vyhlášky č.  151/2004 Z. z.  o
požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

• rešpektovať  požiadavky vyhlášky MZ SR č.  549/2007 Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti  o  prípustných  hodnotách  hluku,  infrazvuku  a  vibrácií  a  o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

• vytipovať  plochy  pre  umiestnenie  nádob  na  triedený zber  zložiek  komunálneho
odpadu 

11. Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 
lesného pôdneho fondu, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok, 
pamiatkovo chránených území a ich ochranných pásiem, území 
postihovaných povodňami v záujme civilnej ochrany a v záujme obrany 
štátu

Poľnohospodárska pôda a lesné pozemky

Riešené územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde. Väčšina pozemkov je v katastri
nehnuteľností vedená ako trvalé trávne porasty, v severnej časti (3/r) ako orná pôda a v
južnej časti (7/r) ako záhrady. Len plochy pod existujúcimi objektmi a komunikáciami sú
vedené ako zastavané plochy a nádvoria alebo ako ostatné plochy. Lesné pozemky sa tu
nachádzajú len  v zanedbateľnej výmere 272 m2.

Podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) sú tu prevažne fluvizeme typické
karbonátové, ľahké v celom profile, vysýchavé (kód BPEJ: 0001001), len v severnej časti
(3/r) sú fluvizeme typické karbonátové, stredne ťažké (kód BPEJ: 0002002). 

Podľa  zákona č.  220/2004 Z. z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej  pôdy v znení
neskorších  predpisov  patrí  pôda s kódom BPEJ 0001001 do 6.  skupiny kvality.  Pôda  s
kódom BPEJ 0002002 patrí podľa do 2. skupiny kvality a podľa Nariadenia vlády  SR č.
58/2013 Z.z., patrí v danom katastrálnom území medzi najkvalitnejšie pôdy. 

Z hľadiska  ochrany  poľnohospodárskej  pôdy  sú  pre  riešenie  územného  plánu  zóny
nasledovné požiadavky:

• pri  návrhu  riešenia  postupovať  podľa  zákona  č.  220/2004  Z.  z.  o ochrane
a využívaní  poľnohospodárskej  pôdy  a o zmene  zákona  č.  245/2003  Z.z.
o integrovanej  prevencii  a kontrole  znečisťovania  životného  prostredia  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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• vylúčiť zábery lesných pozemkov 

• rešpektovať ochranné pásmo lesných pozemkov 50 m od hranice lesného pozemku
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. To sa týka
pozemkov  KN C 869/35,  869/36,  869/37,  869/38,  869/39,  869/40,  869/41,  869/42,
869/43, 869/44, 869/45, 869/46, 1394, 1395, 1396, 1397, 1424, 1425, 1426, 1448, 3/3,
3/4. V ochrannom pásme lesa je zakázané manipulovať s látkami nebezpečnými pre
prírodné  prostredie,  zakladať  oheň,  skládky  akéhokoľvek  odpadu  a  činnostiam,
ktoré by zasahovali do obhospodarovania lesných pozemkov alebo by zasahovali do
vlastníckych práv k lesným pozemkom.

Prírodné zdroje

Riešené územie leží ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja Kalinkovo, ktoré je
potrebné  rešpektovať.  Pripravuje  sa  tiež  rozšírenie  ochranných  pásiem  vodárenského
zdroja Šamorín.

Kultúrne pamiatky, pamiatkovo chránené územia

V riešenom území sa nenachádza pamiatková rezervácia, pamiatková zóna a nezasahujú
sem ani ochranné pásma pamiatkových území. 

V obci Hamuliakovo sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu zapísané 3 pamiatky –
kostol sv. Kríža a zaniknutý príkostolný cintorín, ako aj protipovodňová hrádza z pol. 19.
storočia, s ochranným pásmom 10 m od päty hrádze obojstranne. Protipovodňová hrádza
predstavuje hranicu záujmového územia širších vzťahov.

Z hľadiska  ochrany  kultúrnych  pamiatok  nie  sú  preto  osobitné  požiadavky  na  riešenie
v návrhu územného plánu zóny. 

Z  hľadiska  ochrany  potenciálnych  archeologických  nálezov  je  potrebné  dodržiavať
nasledovnú požiadavku: 

• investor  /  stavebník  musí  dodržať  podmienky  ochrany  potenciálnych
archeologických nálezov na riešenom území, ktoré určí Krajský pamiatkový úrad
Bratislava  v  rámci  územných  a  stavebných  konaní  na  základe  posúdenia
predloženej  projektovej  dokumentácie  investormi  /  stavebníkmi  v  zmysle
príslušných  ustanovení  zákona  č.  49/2002  Z.z.  o ochrane  pamiatkového  fondu
v znení neskorších predpisov

Povodňové riziká

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne povrchové toky ani vodné plochy. Západnú
hranicu  riešeného  územia  však  predstavuje  breh  priesakového  kanála  vodného  diela
Gabčíkovo.  Povodňovú  ochranu  územia  v  súčasnosti  dostatočne  plní  vodné  dielo.
Špecifické požiadavky na riešenie ochrany pred povodňami v územnom pláne zóny preto
nie sú stanovené.  Pri  zakladaní  stavieb je  však potrebné zohľadňovať  zvýšenú hladinu
podzemnej vody, ktorá je asi 3 m pod úrovňou terénu.
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Ďalej je potrebné rešpektovať ochranné pásmo tokov v zmysle STN 75 2102, ktoré dosahuje
pri šírke toku medzi brehovými čiarami do 10 m šírku 4 m od brehovej čiary; v tomto
ochrannom pásme, ktoré  je potrebné ponechať  bez trvalého oplotenia,  nie je prípustná
orba,  stavanie  objektov,  zmena  reliéfu  ťažbou,  navážkami,  manipulácia  s  látkami
škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Rešpektovať ustanovenia § 49
ods.  2  zákona  č.  364/2004  Z.z.  o vodách  v znení  neskorších  predpisov,  umožňujúcom
správcovi  vodných  tokov  a vodných  stavieb  pri  výkone  ich  správy  užívať  pobrežné
pozemky, ktorými sú vodohospodársky významnom toku pozemky do 10 m od brehovej
čiary,  pri  drobných vodných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary,  pri  ochrannej
hrádzi  vodného  toku  do  10 m od  vzdušnej  a  návodnej  päty  hrádze.  Zachovať  prístup
mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv,
údržby a povodňovej aktivity.

Záujmy civilnej ochrany

V  súčasnosti  sa  v  riešenom  území  nenachádzajú  žiadne  zariadenia  civilnej  ochrany.
Nenachádzajú sa tu ani úkryty budované svojpomocne.

Z hľadiska záujmov civilnej ochrany sa v návrhu územného plánu zóny požaduje:

• ako súčasť územného plánu zóny vypracovať doložku civilnej ochrany, v zmysle §
13,  ods.  8,  písm.  f  vyhlášky  č.  55/2001  o  územnoplánovacích  podkladoch  a
územnoplánovacej dokumentácii

• pri  riešení  požiadaviek  civilnej  ochrany  v  územnom  pláne  zóny,  ako  aj  v
nadväzujúcej  dokumentácii,  postupovať  v  zmysle  nasledujúcich  právnych
predpisov:

• Zákon  č.  42/1994  Z.  z.  o  civilnej  ochrane  obyvateľstva  v  znení  neskorších
predpisov

• Vyhláška  č.  532/2006  Z.  z.  o podrobnostiach  na  zabezpečenie
stavebnotechnických  požiadaviek  a technických  podmienok  zariadení  civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov

• Vyhláška č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a
prevádzkových  podmienok  informačného  systému  civilnej  ochrany  v znení
neskorších predpisov

• Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

• Vyhláška č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

• Vyhláška  č.  94/2004  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  technické  požiadavky  na
protipožiarnu  bezpečnosť  pri  výstavbe  a  užívaní  stavieb  v  znení  neskorších
predpisov

• Vyhláška č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
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Záujmy obrany štátu

Vojenské  objekty  a  podzemné  inžinierske  siete  vojenskej  správy  nie  sú  v  záujmovom
priestore evidované a vojenská správa tu nemá žiadne územné požiadavky.

 

12. Požiadavky z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín, trás 
nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia

Ochrana ložísk nerastných surovín

V riešenom území nie sú evidované ložiská vyhradených nerastov, nie sú určené chránené
ložiskové územia ani dobývacie priestory a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné
chrániť podľa banských predpisov. 

Ochrana trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia

Z  hľadiska  ochrany  trás  nadradeného  technického  vybavenia  územia  je  v  zmysle
príslušných právnych predpisov potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na
ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:

• ochranné  pásma  vonkajšieho  nadzemného  elektrického  vedenia  (a  vyplývajúce
obmedzenia  pre  výstavbu  a  iné  činnosti  v  zmysle  zákona  č.  251/2012  Z.  z.  o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča pri napätí:

• 22 kV – 10m 

• zavesené káblové vedenie 22 kV – 1m

• vodiče so základnou izoláciou – 4 m

• ochranné  pásmo  vonkajšieho  podzemného  elektrického  vedenia  (a  vyplývajúce
obmedzenia  pre  výstavbu  a  iné  činnosti  v  zmysle  zákona  č.  251/2012  Z.  z.  o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 43) vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej  kolmo na toto  vedenie od krajného  kábla  –  1  m pri  napätí  do  110 kV
vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky

• ochranné  pásmo  elektrickej  stanice  vonkajšieho  vyhotovenia  (a  vyplývajúce
obmedzenia  pre  výstavbu  a  iné  činnosti  v  zmysle  zákona  č.  251/2012  Z.  z.  o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43):

• s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej
stanice na výmenu technologických zariadení
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• ochranné  pásma  telekomunikačných  vedení,  zariadení  a  objektov  verejnej
telekomunikačnej  siete  v  zmysle  zákona  č.  351/2011  Z.  z.  o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov

13. Zhodnotenie limitov využitia pozemkov a stavieb

Pre pozemky nachádzajúce sa v riešenom území sú záväzné limity stanovené v záväznej
časti Územného plánu obce Hamuliakovo, v znení zmien a doplnkov.

Pri návrhu celkovej urbanistickej koncepcie a regulatívov je potrebné ďalej zohľadniť  aj
nasledovné limity:

• koridory komunikácií s nedostatočnými šírkovými parametrami

• existujúce a rozostavané stavby

• existujúca drevinová vegetácia

• chránená vodohospodárska oblasť Žitný Ostrov

• kontakt s hranicou chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy

• ochranné  pásmo  vodárenského  zdroja  III.  stupňa  Kalinkovo,  ochranné  pásmo
vodárenského zdroja Šamorín

• vodný tok (priesakový kanál) a jeho ochranné pásmo

• rozdrobené vlastnícke vzťahy obmedzujú možnosti rozvoja a výstavbu dopravného
vybavenia

• najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v katastrálnom území (v časti 3/r)

• vysoká hladina podzemnej vody

• elektrické vedenie VN / NN, elektrická stanica a ich ochranné pásma

• kapacita  čistiarne  odpadových  vôd  neumožňuje  v  súčasnosti  napojenie  zóny  na
splaškovú kanalizáciu (podľa vyjadrenia BVS, a.s.)

14. Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie

Celková  urbanistická  koncepcia  zóny,  umiestnenie  jednotlivých  stavieb  na  pozemkoch
a vstupov na pozemky musia spĺňať požiadavky na ich užívanie osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie podľa §§ 56 – 58 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú  podrobnosti  o  všeobecných  technických  požiadavkách  na  výstavbu  a  o
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všeobecných  technických  požiadavkách  na  stavby  užívané  osobami  s  obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. 

15. Požiadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby

Územný plán zóny vymedzí pozemky pre nasledovné verejnoprospešné stavby:

• plochy pre verejné dopravné vybavenie – verejné miestne komunikácie obslužné
a nemotoristické

• plochy pre verejné technické vybavenie

• plochy pre zeleň a prípadne pre prvky územného systému ekologickej stability

16. Požiadavky na varianty a alternatívy rozvoja územia

Územný plán zóny bude riešený v jednom variante.

17. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie

Územný  plán  zóny  bude  vypracovaný  v rozsahu  vymedzeného  riešeného  územia
a v obsahu stanovenom v § 13 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii.

Textová časť územného plánu zóny bude členená na nasledovné kapitoly a podkapitoly:

• 1. Základné údaje

• 1.1 Hlavné ciele a úlohy na riešenie 

• 1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu

• 1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

• 1.4 Zoznam východiskových podkladov

• 2. Riešenie územného plánu

• 2.1 Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých
regulovaných pozemkov

• 2.2 Opis riešeného územia

• 2.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu mesta

• 2.4 Vyhodnotenie limitov využitia územia

• 2.5  Urbanistická  koncepcia  priestorového  a  funkčného  usporiadania  územia  a
funkčného využitia
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• 2.6 Začlenenie stavieb do okolitej zástavby

• 2.7 Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky

• 2.8  Zastavovacie  podmienky  na  umiestnenie  jednotlivých  stavieb  s  určením
možného zastavania a únosnosti využívania územia

• 2.9 Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania prestavby, výstavby,
asanácií, vyhlásenia ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných cieľov a
úloh

• 2.10  Pozemky  na  verejnoprospešné  stavby,  stavebnú  uzáveru  a  na  vykonanie
asanácie

• 2.11 Civilná ochrana 

• 3. Záväzná časť riešenia

• 3.1  Regulatívy  priestorového  usporiadania  a  funkčného  využívania  pozemkov  a
stavieb

• 3.2 Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

• 3.3  Regulatívy  umiestnenia  stavieb  na  jednotlivých  pozemkoch,  urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok

• 3.4 Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

• 3.5 Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby

• 3.6 Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

• 3.7 Pozemky na verejnoprospešné stavby

• 3.8 Zoznam verejnoprospešných stavieb

• 3.9 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Grafická časť bude obsahovať nasledovné výkresy:

• širšie vzťahy (v mierke 1: 5000)

• výkres komplexného urbanistického návrhu (v mierke 1: 2000)

• výkres verejnej dopravnej vybavenosti (v mierke 1: 2000)

• výkres verejnej technickej vybavenosti (v mierke 1: 2000)

• hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie – na podklade katastrálnej mapy s
vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu (v mierke 1: 2000)

• vymedzenie regulovaných priestorov  regulačnými čiarami,  určenie zastavovacích
podmienok  regulovaných  priestorov  a  pozemkov  vrátane  určenia  pozemkov  na
verejnoprospešné stavby (v mierke 1: 2000)

• doložka civilnej ochrany (v mierke 1: 2000)

Ostatné  požiadavky  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  (časový
harmonogram prác, počet a forma odovzdávaných výstupov a pod.) sú predmetom zmluvy
o dielo medzi objednávateľom a spracovateľom.
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18. Zoznam podkladov pre vypracovanie zadania

• Atlas  krajiny  Slovenskej  republiky,  Bratislava:  Ministerstvo  životného  prostredia
SR, 2002

• Prieskumy  a  rozbory  pre  územný  plán  zóny  Horná  vrbina  a  Ostrovná  v
Hamuliakove, 2016

• Program hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  obce  Hamuliakovo  na roky  2016 -
2020

• Urbanistická štúdia Horná vrbina – Ostrovná – Pod hrádzou, APD ateliér, 2009

• Územný plán obce Hamuliakovo, v znení zmien a doplnkov

• Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, 2013
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