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a/ Hlavné ciele riešenia a problémy ÚPN - O Zubák

Hlavné ciele riešenia územného plánu obce:
− riešenie možnosti bytovej výstavby formou rodinných domov
− dobudovanie siete občianskej vybavenosti
− riešenie kapacít sociálnej infraštruktúry najmä pre starších obyvatel'ov obce
− zlepšenie dopravnej siete obce (cesty III. triedy, miestnych komunikácií, 

účelových komunikácií, cyklistických trás, peších komunikácií a priestranstiev, 
odstavných plôch a autobusových zastávok)

− dobudovanie chýbajúcich zložiek technickej infraštruktúry (kanalizácie, 
čistiarne odpadových vôd, vodovod)

− zvýšenie počtu pracovných príležitostí v obci a v mikroregióne
− zlepšenie stavebnotechnického stavu domového fondu
− udržanie kultúrnohistorických a zvykoslovných tradícií a (v spolupráci s 

ostatnými obcami mikroregiónu) rozvoj vidieckeho turizmu.

b/ Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Pre obec Zubák bol vypracovaný smerný územný plán v r. 1971. Obec má k 
dispozícii len nekompletnú dokumentáciu, bez hlavných výkresov a správy, čím je 
prakticky nepoužitel'ný. Od r. 1971 nebola pre obec vypracovaná žiadna 
územnoplánovaci a dokumentácia.

c/ Súlad návrhu ÚPN - O so zadaním

Zadanie pre ÚPN - O Zubák bolo schválené Obecným zastupitel'stvom Zubák
uznesením č. 3 1 a/2004 zo dňa 20.08.2004.
Do návrhu zadania boli zapracované všetky pripomienky dotknutých orgánov 

štátnej správy, právnických osôb a verejnosti ako i stanovisko Krajského stavebného 
úradu Trenčín podl'a §20 stavebného zákona.

Návrh ÚPN - O rieši jednotlivé časti územného pánu bez odchyliek od schváleného
zadania.

Všetky pripomienky z prerokovania návrhu ÚPN - O (viď dokladovú časť) boli 
zapracované v textovej aj grafickej časti návrhu Územného plánu obce Zubák.
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A/ VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Riešené územie je vymedzené katastrálnym územím obce Zubák.  Celková

výmera katastrálneho územia je 2 555 ha. V detailnom riešení je riešeným územím

zastavané  územie  obce,  rozšírené  o nevyhnutný  záber  nových  plôch  pre  bytovú

výstavbu  a nových  plôch  pre  priemyselný  park,  šport,  agroturistiku  a chalupnícku

rekreáciu.

Obec  Zubák  sa  nachádza  v časti  Trenčianskeho  kraja  v okrese  Púchov,

hraničí s Českou republikou s okresom Vsetín. Obec sa nachádza v horskom masíve

Bielych Karpát, nepatrí do chránenej krajinnej oblasti.

Katastrálne územie je vymedzené nasledovne:

Severnú časť katastra obce tvorí hranica s katastrami obcí Lysá pod Makytou, Lúky,

Záriečie  a Mestečko,  východnú  časť  katastra  tvoria  hranice  s obcami  Dohňany

a Horná  Breznica,  južná  časť   katastra  obce  susedí  s katastrami  obcí  Lednica

a Červený  Kameň. Na západe, kde sa rozprestierajú veľké lesy, prechádza štátna

hranica medzi Slovenskom a Českom. Tu hraničí s katastrami obcí Střelná, Študlov

a Nedašova Lhota.

Členitý  vrchovinný  a hornatý  povrch  katastra  s masívnymi  pieskovcovitými

chrbtami  tvorí  treťohorný  plyš  (pieskovcová  a bridlicová  hornina).  Prevládajú  tu

hnedé lesné pôdy. Samotnú obec obklopujú vrchy: od západu Končitá, od severu

Kýčera, od východu Hladký vrch a od juhu Žrnová.  V lesoch prevláda z listnatých

stromov buk a z ihličnatých smrek.

B/  VÄZBY  VYPLÝVAJÚCE  Z RIEŠENIA  A ZÁVÄZNÝCH  ČASTÍ  ÚZEMNÉHO

PLÁNU REGIÓNU

Pri  riešení  územného  plánu  obce  sa  vychádzalo  z princípov  nadradenej

kategórie územnoplánovacej dokumentácie, ktorú predstavuje územný plán Veľkého

územného celku – ÚPN – VÚC Trenčianskeho kraja, ktorý bol schválený nariadením

vlády č. 149/1998 Z.z. príloha č. 2, ako i návrh zmien a doplnkov ÚPN VÚC 
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Trenčianskeho  kraja  ZaD  ÚPN  VÚC  TK   schváleného  zastupiteľstvom

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.6.2004, uznesením č. 259/2004.

V zmysle územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja  ako

i jeho zmien a doplnkov v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska obec

Zubák  je  zaradená  v priestore  mimo  ťažísk  osídlenia.  Z hľadiska  vytvorenia

priestorovo  vyváženého  sídelného  systému  riešeného  územia  a pre  podporu

a zachovanie vidieckeho priestoru ako súčasti tohto systému je žiadúce podporovať

aj  rozvoj  mimo ťažísk  osídlenia.  Predpoklady pre  rozvoj  vyplývajú  z regionálnych

špecifík  a to  hlavne z potenciálu  územia  pre rozvoj  rekreácie a cestovného ruchu

hlavne v územiach s kopaničiarskym osídlením, pričom však musia byť integrované

s ochranou krajiny a urbanisticko-architektonickou štruktúrou tohto osídlenia. Okrem

toho je nevyhnutné vytvárať podmienky pre rozvoj spracovateľskej výroby založenej

na  báze  využívania  miestnych  zdrojov  až  po  finalizáciu,  podporovať  obnovu

miestnych tradičných remesiel s cieľom vytvoriť pracovné príležitosti pre miestnych

obyvateľov a tým znížiť demografickú depresiu.

Z pohľadu dopravnej infraštruktúry je nevyhnutné toto územie zabezpečiť výkonnou

regionálnou  hromadnou  dopravou,  ktorá  zabezpečí  rýchlu  dopravu  za  vyššou

vybavenosťou. 

Rozvoj vidieka v budúcnosti sa nemôže obísť bez využitia moderných informačných

technológií. Ich uplatnenie treba vidieť nie len vo vytváraní nepoľnohospodárskych

pracovných  príležitostí  vo  vidieckom  priestore,  ale  predovšetkým  v samotnej

organizácii fungovania poľnohospodárskych činností, ich koordinácii na regionálnej

a celoštátnej  úrovni  a pod.  Za  tým  účelom  je  žiadúce  vytvoriť  a zabezpečiť

adekvátne  profesijné  vzdelávanie  a doškoľovanie  obyvateľstva  žijúceho  vo

vidieckych priestoroch.

Z pohľadu  územnoplánovacieho,  architektonického  a krajinárskeho  charakteru

jednotlivých priestorov a vidieckych obcí je žiadúce vychádzať a zachovávať pôvodný

špecifický ráz priestorov a vidieckeho priestoru, čo znamená vychádzať z pôvodného

charakteru zástavby a vyvinutého charakteru okolitej  krajiny.  Pre udržanie identity

prostredia  sa  žiada  zachovať  historicky  utváraný  typ  zástavby  obcí  (hromadný,

cestný, potočný, vretenovitý a pod. typ zástavby), nadviazanie na tvaroslovie ľudovej

architektúry a zohľadnenie národopisných špecifík v jednotlivých regiónoch.

Vo  výstavbe  technickej  infraštruktúry  je  vo  vidieckych  priestoroch  predovšetkým

potrebné  sledovať  zabezpečenie  ich  dobrej  dostupnosti  k sídelným  centrám,

6



budovanie  systémov distribúcie  pitnej  vody,  budovanie  systémov odkanalizovania

s adekvátnymi  čistiarňami  odpadových  vôd,  budovanie  systémov  odstraňovania

komunálneho odpadu.

Obec  Zubák  spáduje  do  centra  osídlenia  druhej  skupiny  Púchov  ako  mesta

nadregionálneho významu, zaradeného ako sídlo druhej podskupiny v zmysle ZaD

ÚPN VÚC TK.

V týchto centrách sa odporúča podporovať rozvoj nasledovných zariadení:

-správy vyššieho významu s nadregionálnou až celoštátnou pôsobnosťou

-vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou

-školiacich  pre  ďalšie  vzdelávanie  a odborné  preškoľovanie  a rekvalifikovanie

pracovníkov 

-zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania špecifických

služieb

-kultúrnych – divadlá, koncertné sály a múzeá

-výstavníctva (veľtrhy) a kongresov

-technologických centier a parkov

-športových pre súťaže krajskej a celoštátnej úrovne

-nákupných a obchodných centier 

-voľného času, rekreácie a cestovného ruchu s dostatočnými plochami zelene.

 V rámci  záväznej  časti  ÚPN  -  VÚC  Trenčianskeho  kraja  nie  je  obec  Zubák

uvažovaná  pre  rozvoj  rekreácie  a cestovného  ruchu,  avšak  charakter  obce

s lazníckym osídlením predurčuje obec pre chalupnícku rekreáciu a agroturistiku.

V návrhu sú rešpektované požiadavky   vyplývajúce z riešenia ÚPN - VÚC

týkajúce  sa  najmä  rozvoja  prirodzených  predpokladov  sídla,  ktoré  predstavujú

predovšetkým  vidiecky  charakter  osídlenia,  vytvorenie  vhodných  podmienok  pre

ochranu  územia  obce  pred  účinkami  dopravy   a zabezpečenie  kvality  životného

prostredia.

V návrhu  sú  vytvorené  predpoklady  pre  rozvoj  poľnohospodárskej  výroby

a podpora  poľnohospodárskych  aktivít.  Ďalej  sú  vytvorené  podmienky  pre  rozvoj

podnikateľských  aktivít,  uplatňované  sú  typové  a funkčné  charakteristiky  formy

vidieckeho osídlenia.

Pri  riešení  rozvoja  obce  boli  akceptované  krajinnoekologické   odporúčania

vyplývajúce z „Krajinnoekologického plánu obce Zubák“ spracovaného v roku 2003.
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C/  ZÁKLADNÉ  DEMOGRAFICKÉ,  SOCIÁLNE  A EKONOMICKÉ  ROZVOJOVÉ

PREDPOKLADY OBCE

Obec  sa  v listine  v roku  1471  spomína  ako  Zubáky  (Zwaky).  V ďalších

záznamoch  sa  vyskytuje  pod  názvom  Zubák.  V rokoch  1906  –  1918  mala

pomaďarčené  pomenovanie  Trencsénfogas,  čo  v preklade  znamená  Trenčiansky

Zubák.

Podľa  ústneho  ľudového  podania  obec  založil  zbojník,  ktorý  mal  nápadne

veľké zuby a za trest sem bol poslaný za panského horára.

V minulosti  sa z obce vysťahovalo veľa obyvateľov za prácou.  Koncom 19.

storočia ľudia odchádzali až do Ameriky. Časť Zubáčanov sa v r. 1919 odsťahovala

do Beluše, po roku 1945 sa celé rodiny vysťahovali do Čiech. V druhej polovici 20.

storočia nastal v obci úbytok obyvateľov, ktorí sa sťahovali do priemyselných stredísk

(Púchov, L. Rovne, Dubnica nad Váhom).

Počet obyvateľov v jednotlivých  rokoch

Rok           Obyvateľov Rok           Obyvateľov Rok           Obyvateľov
1784                       923 1900                    1 125 1961                    1 294
1803                    1 021 1910                     1 051 1970                    1 348
1828                    1 237 1921                     1 017 1980                    1 211
1869                       983 1930                     1 085 1991                       981
1880                       901 1940                     1 175 2001                       915
1890                       973 1950                     1 117 2002                       901

2003                       896

Prírodzený prírastok obyvateľov v roku 1993 – 2003

Rok Narodení Úmrtia Prirodzený
prírastok

Dievčatá Chlapci Spolu Dievčatá Chlapci Spolu
Od roku

1993
-

2003

46 51 97 60 96 156 -59

Domový a bytový fond:
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Počet domov v jednotlivých rokoch

Rok           Domy Rok           Domy Rok           Domy

1598                         12 1900                       213 1961                      264
1784                       154 1910                       226      1970                      291
1828                       144 1921                       216 1980                      303
1880                       166 1930                       235 1991                       285
1890                       180 1950                       244 2001                       337

2003                       338

Trvale obývané domy Trvale obývané byty

1970 291 299

1980 303 310

1991 285 294

2003 261 339

V rokoch 1970 – 1991 neboli v katastri obce štatisticky evidované rekreačné

objekty  individuálnej  rekreácie.  Ekonomicky  aktívne  obyvateľstvo  tvorilo  v r.  1991

celkom 476 obyvateľov (t.j. 48,5 %) z celkového počtu obyvateľov, z toho bolo 187

žien, t. j. 39,3 %.  V roku 2000 ekonomicky aktívne obyvateľstvo bolo 489, z toho

ženy 231, muži 258. V roku 2003 ekonomicky aktívne obyvateľstvo bolo 493, z toho

ženy 230, muži 263.

Od roku 1993 – 2003 bolo prisťahovaných  124 obyvateľov, z toho 63 žien

a 61 mužov. Odsťahovaných obyvateľov bolo 134, z toho 68 žien a 66 mužov.

V ÚPN – VÚC Trenčianskeho kraja v súlade s Koncepciou územného rozvoja

Slovenska bol rozpracovaný Vývoj počtu obyvateľov pre okresy Trenčianskeho kraja

v dvoch variantoch, I. nízky a II. vysoký variant.

-Podľa I. variantu demografický vývoj predpokladá ťažiskový nárast v okrese Trenčín

s migráciou  z ostatných  okresov   za  prácou.  Podľa  I.  variantu  sa  má  počet

obyvateľov   okresu  Púchov zvýšiť na 46 500 k roku  2005 a ostať na

46 500 k roku 2015.

-II.  variant  nepredpokladá  výraznú  medziokresnú  migráciu  a pre  obce  kraja  sa

uvažuje  s priaznivým demografickým vývojom,  v okrese  Púchov s prirodzeným

nárastom najmä do roku 2005. Podľa II. variantu sa má počet obyvateľov okresu

Púchov zvýšiť na 47 300 k roku 2005 a zvýšiť na 48 000 k roku 2015.
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Index vitality okresu Púchov patrí k najvyšším hodnotám v rámci kraja a predstavuje

126,06.

Na  základe  uvedených  údajov  a rámcových  prognóz  treba  predpokladať

optimistický  variant  demografického  vývoja  obce,  ktorý  bude  možné  dosiahnuť

pomocou migračného pohybu a to výstavbou nových bytových jednotiek, vytvorením

nových  pracovných  príležitostí,  ako  aj  zabezpečením  zdravotných,  sociálnych,

kultúrnych a športových potrieb obyvateľov obce.

Smerná veľkosť obce

Návrh  ÚPN vytvorením   podmienok  pre  podnikateľské  aktivity  a plôch  pre

novú výstavbu ako i možnosti  rekonštrukcie  a opráv bytového fondu v návrhovom

období uvažuje:

-na novonavrhovaných plochách pre bytovú výstavbu je možné umiestniť celkom 150

nových obytných objektov s cca 160 bytmi, z toho 90 v navrhovanom období

-s odpadom bytového fondu v navrhovanom období cca 8 bytov t. j. 2 % bytového

fondu

-so  znížením  salda  migrácie  obyvateľstva  vytvorením  nových  pracovných  miest

s návratom  pôvodných  obyvateľov,  ktorí  stratili  pracovné  príležitosti  v sídlach

urbanizačného  priestoru  Púchov  i mimo  neho.  Preto  sociodemografický

výhľadový  potenciál  obce  vychádza  aj  z potenciálu  stávajúcej  aj  navrhovanej

výstavby, ako aj zo zaradenia  sídla ako samostatné rozvojové sídlo.

ÚPN – O Zubák na novonavrhovaných plochách navrhuje celkom 150 nových

domov (IBV) pri 338 jestvujúcich rodinných domov s pokračovaním výstavby po r.

2015  t.  j.  pri  obložnosti  2,28  obyvateľov/byt  (KURS)  čo  predstavuje  cca  342

obyvateľov v novonavrhovaných domoch (IBV).

Tento  výhľadový  počet  obyvateľov  ovplyvní  smerný  prognózny  počet

obyvateľov sídla po r. 2015 a to nárastom o 150 domov, čo pri obložnosti 2,28

obyvateľov na byt a odpade bytového fondu 8 bytov predstavuje celkom cca 1094

obyvateľov sídla v prognóznom období.

D/ RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY
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Záujmové územie riešeného územného plánu obce je zhodné s katastrálnym

územím obce Zubák a patrí do urbanizačného priestoru centra osídlenia druhej

skupiny  Púchov, ako to je uvedené v kap. B/ tejto správy.

V rámci  územno-správnej  organizácie  patrí  riešené  územie  k osídleniu

vidieckeho významu v okrese Púchov v Trenčianskom kraji.

Kataster  pozostáva  z jedného  zastavaného  územia.  Jadro  obce  je  kultúrnym

a administratívnym centrom. Pozdĺž štátnej cesty III. triedy je sústredená obytná

zástavba.

Územný  plán  rieši  obec  ako  jeden  komplexný  a organizačný  celok

s vytvorením optimálneho životného prostredia na danom území.

Návrh územného plánu delí obec do funkčných zón. V obci sa nachádza len

základná občianska vybavenosť.

Z hľadiska geografickej polohy a významu obce v štruktúre osídlenia obec má

predpoklady  pre  územný   rozvoj  z hľadiska  nových  záberov  plôch  mimo

zastavaného územia.

Návrh  ÚPN  rešpektuje  všetky   vstupy  z nadradenej  územnoplánovacej

dokumentácie  vyššieho  stupňa  –  územného  plánu  Veľkého  územného  celku

Trenčianskeho kraja z r. 1998, ako i jeho zmeny a doplnky v r. 2004.

Dopravné  spojenie  obce  Zubák  je  zabezpečené  cestnou  komunikáciou  III.

triedy č. 507 044 – Lednické Rovne – Zubák, ktorá sa napája v obci Lednické

Rovne  na cestu  II.  triedy č.  507,  ktorá  v súčasnosti  tvorí  hlavnú pravobrežnú

komunikačnú os Stredného Považia. Cez túto komunikáciu je obec napojená na

nadradený komunikačný systém cesty I. triedy (č. 49, č. 61) a diaľnicu D-1. V obci

cesta  III.  triedy č.  507 044  nadobúda  v intraviláne (zastavanom území)  obce

Zubák charakter zbernej komunikácie.
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E/ NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Obec  Zubák  sa  nachádza  v peknom  prostredí  horského  masívu  Bielych

Karpát. Vznikla ako potočná radová obec popri rovnomennom potoku – Zubák, do

ktorého sa vlieva viacero prítokov.

Rozhodujúci  vplyv  na  urbanistickú  koncepciu  obce má existujúca zástavba

IBV  sústredená  pozdĺž  komunikácie  III.  triedy  č.  507  044,  občianske  vybavenie

a ochranné pásma cintorína a vedenia VN.

Hlavnými kompozičnými prvkami v území sú  cesta III.  triedy  a pretekajúci

potok Zubák posilnený prítokmi. Centrum obce je rovinaté práve okolo ich sútoku

a štátnej cesty.

Rozloženie  jednotlivých  funkčných  zón  je  dané  súčasným stavom.  Obytná

funkcia je v obci zastúpená rodinnými domami. V nadväznosti na jestvujúcu výstavbu

sú navrhované nové plochy pre výstavbu IBV,  ktoré dotvárajú  komplexnú obytnú

zónu sídla a nie sú v kolízii so zámermi ochrany prírody, vodohospodárskymi a inými

vyššími záujmami.

Návrh obytnej výstavby vychádza aj z princípu vytvorenia územnotechnických

podmienok pre návrat občanov do svojej obce.

Základnú  urbanistickú  koncepciu  a kompozíciu  ovplyvňuje  už  založená

obostavaná komunikačná sieť.

Urbanistická  koncepcia  rešpektuje  jestvujúce výškové zónovanie,  charakter

osídlenia  a dodržanie  všetkých  ochranných  pásiem.  Architektúra  nových  objektov

musí  zodpovedať  pôvodnej  architektúre   (objekty  so  sedlovými  strechami)  pri

dodržaní podmienok zachovania krajinného prostredia.

Základná urbanistická koncepcia v jednotlivých osadách (Martišovci, u Žeda,

Kačici,  Kňazovec)  vychádza  zo  súčasných  daností  riešeného  územia,  najmä

súčasnej  urbanistickej  skladby  jestvujúcich  objektov  (chalupníckych  objektov

stáloobývaných) ako aj výberu nových typov objektov využívajúc konfiguráciu terénu

s maximálnym  využitím  ich  napojenia  na  jestvujúci  komunikačný  skelet  a siete

technickej  infraštruktúry.  Koncepcia  je  založená na organickom naviazaní  nových

objektov chalupníckej rekreácie na jestvujúce.

Návrh  jednotlivých  typov  rekreačných  chalúp  svojou  hmotovou  skladbou

a materiálovým  použitím  by  mal  zohľadňovať  jestvujúcu  zástavbu.  Rekreačné
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chalupy môžu mať  maximálne jedno nadzemné podlažie  so sedlovou strechou s

vonkajšou úpravou fasády drevom, prípadne kombinácia drevo – biela omietka.

Hlavné nové kompozičné prvky riešeného sídla pozostávajú z návrhu:

-nových plôch pre individuálnu bytovú výstavbu

-rezervných plôch pre občiansku vybavenosť

-rozvojových plôch výroby, skladov, zariadení technickej vybavenosti, priemyselného

parku v juhovýchodnej časti obce

-plochy  rozvoja agroturistiky v severozápadnej časti obce

-plochy pre šport v severozápadnej časti obce

-plôch pre chalupnícku rekreáciu

-riešenia koncepcii dopravy a dopravných zariadení.

Rozmiestnenie vybavenosti v centrálnej časti obce, vytvorenie podmienok pre jej

ďalší  rozvoj  formou  rezervnej  plochy pre  občiansku  vybavenosť,  dostatok  zelene

a parkových úprav, dáva predpoklady pre vytvorenie a dobudovanie kompaktného

centra s ideálnou dostupnosťou zo všetkých strán v obci.

Obec sa vyznačuje pomerne dobrým stavebno-technickým stavom objektov

rodinných domov ako aj objektov občianskeho vybavenia. Z 383 rodinných domov je

vhodných na asanáciu 5.

Celú budúcu výstavbu na nových plochách je  potrebné riadiť  spracovaním

predprojektovej prípravy

-urbanisticko-architektonické štúdie

-zastavovacie a objemové štúdie

- ostatné štúdie a generely technickej infraštruktúry.

F/ NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE

Z hľadiska funkčného využitia plôch má obec hlavne funkciu obytnú.

Cieľom navrhovaného územia je zachovanie obytnej funkcie sídla so snahou

riešiť perspektívne plochy pre individuálnu bytovú výstavbu, rešpektovať plochy pre

občiansku vybavenosť a podnikateľské aktivity tak,  aby sa podporila kompaktnosť

zástavby a funkčnosť ucelených plôch.

V organizácii územia tvorí riešené územie obytný okrsok.
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Obytná  funkcia  je  zastúpená  v obci  rodinnými  domami.  V nadväznosti  na

jestvujúcu  výstavbu sa navrhujú rozvojové plochy IBV. Takmer všetky uvažované

lokality sú prístupné jestvujúcou miestnou komunikáciou s možnosťou napojenia na

technickú infraštruktúru, v ďalších etapách sa uvažuje s ich vybudovaním v miestach,

kde sú plochy zatiaľ bez prístupu. Ochranné pásmo cintorína ostáva s doterajším

využitím a s prípadným doplnením izolačnej zelene.

Centrum obce tvoria plochy občianskej vybavenosti, služieb a administratívy:

-základná a materská škola, kultúrny dom, obecný úrad, pastoračné centrum, kostol

Sv. Vendelína, požiarna zbrojnica.

V centrálnej časti  obce sa uvažuje s rezervnou plochou pre vybavenosť vedľa

futbalového ihriska v jeho západnej časti.

V juhovýchodnej  časti  sídla  (vedľa  štátnej  cesty)  sa  nachádza  plocha

rezervovaná  pre  účely  podnikateľských  aktivít  v obci  (plochy  výroby,  skladov,

zariadení technickej vybavenosti, priemyselný park).

V západnej časti riešeného územia sú navrhnuté plochy pre šport – hlavne zimné

športy  –  lyžovanie,  sánkovanie  s vybudovaním  lyžiarskeho  vleku  a čajovne.

V priamej nadväznosti je navrhnutá plocha pre  rozvoj agroturistiky.

V návrhu  územného  plánu  sú  vymedzené  rozvojové  plochy,  ktorým prislúcha

určitá  funkcia  –  bývanie,  občianska  vybavenosť,  plochy  so  zmiešanou  funkciou,

plochy  podnikateľských  aktivít.  Ich  funkčné  využitie  môže  byť  zmenené  podľa

konkrétnych požiadaviek vlastníkov  pozemkov, prípadne podnikateľských subjektov

len  za  predpokladu  schválenia  jej  zmeny  obecným  zastupiteľstvom  po

predchádzajúcom  prerokovaní podľa zákona 50/76 Zb. v znení neskorších právnych

predpisov.  Podmienkou  hlavne  pri  niektorých   činnostiach  (napr.  stolárstvo,

autodielňa a pod.) je dodržať všetky zásady ochrany a tvorby životného prostredia

vzhľadom na nadväzné obytné prostredie.

Dôsledná  ochrana  životného  prostredia  je  potrebná  aj  pri  zriadení  podobnej

prevádzky na zastavaných pozemkoch jestvujúcich rodinných domov.
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G/ NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU

INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

Z hľadiska funkčného využitia plôch má obec hlavne funkciu obytnú.

Územný plán rieši novú výstavbu formou individuálnej bytovej výstavby a to

-v rámci zastavaného územia v prelukách ako aj na novonavrhovaných plochách

-mimo  zastavaného  územia  na  plochách,  ktoré  priamo  nadväzujú  na  súčasné

zastavané územie s možnosťou napojenia na technickú  infraštruktúru.

Aj napriek tomu, že v posledných rokoch nedochádza k nárastu počtu obyvateľov

a dochádza  k útlmu  výstavby nových  bytov,  čo  vyplýva  zo  súčasnej  ekonomickej

situácie,  jej oživenie je z dlhodobého hľadiska vysoko pravdepodobné. Vzhľadom na

to je potrebné v územnom pláne vopred vytvoriť predpoklady pre jej nerušený rozvoj.

U časti bytov dôjde k ich realizácii aj  mimo plôch vymedzených územným plánom

obce a to nadstavbami, prístavbami, rekonštrukciami a podobne.

Občianska vybavenosť

Podľa druhu činnosti sú zariadenia občianskeho vybavenia delené do týchto

skupín:

-Školstvo a výchova

-Kultúra a osveta

-Telovýchova a šport

-Zdravotníctvo

-Sociálna starostlivosť

-Maloobchodná sieť

-Stravovanie a ubytovanie

-Služby

-Administratíva

Pri členení občianskeho vybavenia podľa charakteru umiestnenia je zohľadnené,

ako často sa vyskytuje a používa zariadenie, miera súvislostí na bývaní a na iných

činnostiach, ďalej na ekonomických podmienkach, na demografickej a sociálnej 

skladbe  obyvateľstva.  Podľa  týchto  kritérií  sú  zariadenia  občianskej  vybavenosti

členené na:
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základné – materská škola, základná škola, potraviny

vyššie     -  poliklinika, nepotravinárske predajne

špecifické.

V obci Zubák sa nachádza len základná občianska vybavenosť.

a) Školstvo a výchova

V obci sa nachádza materská škola, ktorá má jednu triedu s počtom žiakov 25

a základná škola, ktorá má 9 tried s počtom žiakov 160.

b) Kultúra a osveta

V obci  je kultúrny dom,  ktorý slúži  pre všetky kultúrne aktivity,  t.  j.  verejné

schôdze občanov,  diskotéky atď.  Správa obce je umiestnená v budove obecného

úradu, kde sa nachádzajú kancelárie, zasadačka, archív.

c) Telovýchova a šport

V obci je vybudované futbalové ihrisko, s možnosťou doplnenia viacúčelových

ihrísk. 

d) Zdravotníctvo

Základná  zdravotná  starostlivosť  je  občanom  poskytovaná  v obci  v objekte

obecného  úradu.  Jedenkrát  v mesiaci  poradňa  pre  deti  a praktická  lekárka,  ďalej

prostredníctvom  obvodného  zdravotného  strediska  na  Lednických  Rovniach

a Nemocnice s poliklinikou v Púchove.

e) Sociálna starostlivosť

Sociálna starostlivosť je občanom poskytovaná rôznymi sociálnymi dávkami,

ktoré vypláca  Obvodný  úrad v Púchove.

f) Maloobchodná sieť
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V obci  sú  tri  obchody s potravinami  (súkromní  podnikatelia),  jeden  obchod

s potravinami Jednota Trenčín. Na posedenie slúžia tri pohostinstvá. Ďalšie obchody

sú drogéria a mäsiarstvo.

g) Stravovanie a ubytovanie

Možnosť  stravovania  v obci  je  obmedzené.  V obci  sa  nenachádza  žiadne

stravovacie zariadenie pre verejnosť. Deti zo základnej a materskej školy sa stravujú

v budove materskej školy.

V pastoračnom centre je možnosť ubytovania 50 osôb.

 

h) Služby

V obci sa nachádza barokovo-klasicistický kostol Sv. Vendelína, ktorý začali

stavať  v r.  1806.  Pre  dôstojnú  rozlúčku  so  zomrelými  občanmi  obce  slúži  dom

smútku, ktorý sa nachádza na novom cintoríne.

Poštový úrad je umiestnený v kultúrnom dome.

Pre požiarnu techniku slúži požiarna zbrojnica.

Drobné služby poskytujú občanom živnostenskí a súkromní podnikatelia. Ide

o služby ťažba a približovanie dreva, píla, kováčstvo, kominárstvo.

i) Administratíva

V centre obce sa nachádza obecný úrad, ktorého stavebno-technický stav je

dobrý a priestory objektu vyhovujú pre účely obecného úradu.

Návrh umožňuje zmenu funkčného využitia konkrétnych jestvujúcich objektov

individuálnej  bytovej  výstavby na podnikateľskú  činnosť  –  obchody,  služby a pod.

v rámci celého sídla. Pri niektorých činnostiach (hluk, prašnosť) je však možné tieto

zmeny odsúhlasiť len za predpokladu dodržania zásad ochrany a tvorby životného

prostredia a dodržania zásad dostatočnej hygienickej ochrany.

Celú  budúcu  výstavbu  –  plochy  pre  individuálnu  bytovú  a chalupnícku

výstavbu,  rezervné  plochy  pre  občiansku  vybavenosť,  rezervné  plochy  pre

podnikanie je potrebné riadiť spracovaním predprojektovej prípravy

-urbanisticko-architektonická štúdia

-zastavovacie a objemové štúdie

-ostatné štúdie a generely technickej infraštruktúry.
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H) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Zastavané územie obce tvorí  súčasné zastavané  územie obce k 1.1.1990

a novovytvorené plochy riešené územným plánom obce, ktoré vyplývajú z navrhnutej

urbanistickej koncepcie a predstavujú plochy pre:

-bytovú výstavbu

-miestny priemysel a podnikateľské aktivity

-dopravu a technickú infraštruktúru.

Bytová  výstavba  sa  doporučuje  riešiť  etapovite  tak,  aby  v I.  etape  bola

realizovaná v rozhodujúcej miere v zastavanom území

-preluky, rekonštrukcia bytového fondu. Podobne územný plán umožňuje riešiť

podnikateľské aktivity aj v zastavanom území v obytných zónach pri dodržaní

zásad ochrany ŽP.

Ďalšiu etapu tvoria plochy priamo nadväzujúce na jestvujúce zastavané územie

slúžiace najmä pre účely IBV, chalupníckej rekreácie a plochu pre podnikanie, čím

dôjde k rozšíreniu jestvujúceho zastavaného územia.

Podrobné  vyhodnotenie  záberov  plôch  je  uvedené  v prílohe  „Vyhodnotenie

perspektívneho  použitia  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  a lesného  pôdneho

fondu na nepoľnohospodárske účely.

I) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

V riešenom území sú vymedzené nasledovné ochranné pásma:

Cestné ochranné pásma

-20 m od osi vozovky cesty III. triedy

Energetická energia

-ochranné pásmo VN 22 kV vzdušného vedenia AIFe je 10 m na každú stranu

od krajného vodiča

-ochranné pásmo VVN 220 kV vzdušného vedenia  (LIMA) AIFe je 20 m na 

každú stranu od krajného vodiča.
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Zemný plyn

-VTL plynovod 20 m

-STL plynovod voľný terén 10 m

-STL plynovod zastavané územie                   4 m

Ochranné pásmo cintorína  50 m.

Pozdĺžne pásmo vodných tokov

-vodný tok Zubák – 10 m od brehovej čiary vodného toku

-drobné vodné toky - 5 m  od brehovej čiary vodného toku

J/  NÁVRH  RIEŠENIA  ZÁUJMOV  OBRANY  ŠTÁTU,  POŽIARNEJ  OCHRANY,

OCHRANY  PRED POVODŇAMI

Riešené  územie  spadá  pod  územný  obvod  Obvodného  úradu  Púchov.

V zmysle  Nariadenia  vlády  SR  č.  166/1994  o kategorizácii  územia  Slovenskej

republiky  v znení  neskorších  predpisov  patrí  územný  obvod  Obvodného  úradu

Púchov do územia I.  kategórie z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí.

Vzhľadom na uvedené sa ukrytie obyvateľstva v jeho územnom obvode rieši podľa

§2  ods.  3  písm.  d/  vyhlášky  MV  SR  č.  297/1994  Z.z.  o stavebnotechnických

požiadavkách   na  stavby  a o technických  podmienkach  zariadení  vzhľadom  na

požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

V riešenom  území  je  potrebné  rešpektovať  všeobecné  zásady  protipovodňovej

ochrany územia.

 Z hľadiska civilnej ochrany môže byť ochrana obyvateľstva zabezpečená vo

všetkých vhodných pivničných priestoroch, aj suterénoch rodinných domov, prípadne

vybudovaných sólo pivniciach.

Priestory ukrytia sú uvažované len pre obyvateľov žijúcich v obci. Pri určovaní

kapacity úkrytových priestorov musí byť rešpektovaný ukazovateľ  2 m2   na jednu

osobu. Dobehové vzdialenosti musia byť max. 300 m.
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Trasy úniku  sú  vedené  po  miestnych  komunikáciách  a peších  chodníkoch.

Zásobovanie  pitnou vodou bude zabezpečené z vodovodu,  alebo z individuálnych

vodných  zdrojov.  Vodu  netreba  uskladňovať  v uzavretých  nádobách,  v chladných

miestnostiach.

V prípade  výpadku  elektrickej  energie  sa  použijú  batériové  svietidlá.

Predpokladá sa celková potreba ukrytia v lokalite 100 osôb. Potrebná plocha úkrytov

je  200  m2  ,  čo  je  možné  dosiahnuť  aj  v suterénoch  rodinných  domov.  Kapacitu

doplnia suterény  občianskej vybavenosti.

K/  NÁVRH  OCHRANY  PRÍRODY  A TVORBY  KRAJINY  VRÁTANE  PRVKOV

ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH

OPATRENÍ, KULTÚRNE A PRÍRODNÉ HODNOTY

Podkladom pre  návrh  bol  spracovaný Krajinnoekologický plán  vypracovaný

v roku 2003.

Riešené  územie  tvorí  celé  katastrálne  územie  obce  Zubák.  Územie  je

rozdelené  na  urbanizovanú  krajinu  –  intravilán  a extravilán,  poľnohospodársku

a lesnú krajinu.

Z hľadiska  základného  geologického   členenia  spadá  riešené  katastrálne

územie  do  pohoria  Biele  Karpaty  s pododielom  Kýčerská  hornatina  a Javorníky.

Územie spadá do flyšového pásma, ktoré je zastúpené magurským flyšom. V nivách

potokov sa nachádzajú zachovalé riečne terasové stupne, ktoré sú už na mnohých

miestach rozerodované a aluviálne štrkopieskové sedimenty.

V riešenom území sa prvky ochrany  prírody nenachádzajú ani chránené lipy. 

Medzi negatívne prvky v riešenom území zaraďujeme plošné a líniové prvky – 

-  zastavané  územie  (priestory  a výtoky  z domových  žúmp,  znečistenie  domovým

odpadom) z líninových stavieb je to miestna komunikácia a elektrické vedenie.

Z biologických  faktorov  sú  charakteristické  brehové  porasty  potoka

nachádzajúcich sa na TTP a PPF ako rozptýlená NDV.

V skladbe súčasnej štruktúry krajiny sú dominantné lesné spoločenstvá, ktoré

lemujú  poľnohospodársku  pôdu.  Poľnohospodárska  pôda  má  vysoký  podiel
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trávnatých a bylinných plôch, lúk a pasienkov. Významný prvok v súčasnej krajinnej

štruktúre tvorí potok Zubák s brehovými porastami.

Z líniových  stavieb  je  tu  miestna  komunikácia  a elektrické  vedenie.

Z biologických faktorov sú to brehové porasty,  potôčiky, mozaika PPF a TTP, ako

záhrady rodinných domov.

Všeobecne  možno  konštatovať,  že  funkciu  biokoridorov  vodných  tokov

v katastrálnom území narúšajú predovšetkým sídelné plochy, ktorými toky pretekajú.

Súvisí  to  so  zložitými  morfologickými  podmienkami  (rezba reliéfu),  usmerňujúcimi

lokalizáciu sídiel do ich inundárnych území.

Medzi ekologicky významné segmenty zaraďujeme v riešenom území kvalitné

brehové porasty Zubáckeho potoka.

Návrh ekostabilizačných opatrení:

Podľa  R  –  ÚSES  okresu  Púchov,  obce  Zubák  patrí  do  strednej  kvality

životného prostredia. Ekostabilizačné opatrenia slúžia na zabezpečenie ekologickej

stability krajiny:

-dosadiť izolačnú zeleň v okolí cintorína

-dosadiť zeleň v okolí ihriska

-dotvoriť sadovnícke úpravy v centre obce

-dolikvidovať brehové porasty Zubáckeho potoka

-revitalizácia krajiny biologickou výsadbou  drevín a krovín.

Záver: 

Záväzné regulatívy a limity sídla v jeho záujmovom území vykonávať v súlade

so  zákonom  č.  543/2002   Z.z.  o ochrane  prírody  a krajiny  v znení  neskorších

predpisov:

-Stavebnú  a hospodársku  činnosť  v sídle  a jeho  záujmovom  území  vykonávať

v súlade do zákonom č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho novely.

-Zlikvidovať nepovolené skládky odpadov .

-Vysadiť izolačnú zeleň v okolí cintorína, športových plôch, v okolí plánovanej IBV.

-Zrealizovať sadovnícke úpravy v centre obce.

-Dolaďovať brehové porasty v okolí Zubáckeho potoka.

-Pri výstavbe objektov a úpravách zelene rešpektovať esteticky hodnotné stromy a

kry.
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Kultúrne a prírodné hodnoty:

Z hľadiska štátnej pamiatkovej starostlivosti sa na území obce nenachádza 

žiadny pamiatkovo chránený objekt.

Podľa ustanovenia § 14 ods. 4 pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť

o utvorení  a odbornom  vedení  evidencie   pamätihodností  obce.  Do  evidencie

pamätihodností obce je možné zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj

kombinované  diela  prírody  a človeka,  historické  udalosti,  názvy  ulíc,  zemepisné

a katastrálne  názvy,  ktoré  sa viažu k histórii  a osobnostiam obce.  Základom tejto

evidencie  by  mala  byť  dôkladná  fotodokumentácia  a základný  opis  obsahujúci

umiestnenie,  lokalizáciu,  rozmery,  techniku,  materiál,  prípadne  iné  známe

skutočnosti.  

Územná ochrana prírody:

V katastrálnom území sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné

chránené  územia  vyhlásené  v zmysle  zákona  NR  SR  č.  543/2002  Z.z.  v znení

neskorších  predpisov štátna  ochrana  prírody neeviduje  v riešenom území  žiadnu

lokalitu s predpokladom vyhlásenia v zmysle vyššie uvedeného zákona.

L/ NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

L/1  Doprava

        Dopravné spojenie obce  Zubák je zabezpečené cestnou komunikáciou

III. triedy č. 507044 – Lednické Rovne – Zubák (Končív m. č. Majere), ktorá sa

napája v obci Lednické Rovne na cestu II. triedy č. 507, ktorá v súčasnosti tvorí

hlavnú pravobrežnú komunikačnú os Stredného Považia. Cez túto komunikáciu

je obec napojená na nadradený komunikačný systém – cesty I. triedy (č. 49, č.

61)  a diaľnicu  D-1.  V obci  cesta  III.  tr.  č.  50744  nadobúda  v intraviláne
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(zastavanom  území)  obce  Zubák  charakter  zbernej,  resp.  obslužnej

komunikácie.

POUŽITÉ PODKLADY

-Výsledky sčítania na cestnej sieti v r. 1990, 1995 a r. 2000

-Výhľadové koeficienty podľa tried cestnej siete do r. 2030 (SSC Bratislava)

-ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválený vládou SR v r. 1998

-Zmeny  a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválené zastupiteľstvom TSK

v júni 2004.

NÁVRH DOPRAVNÉHO RIEŠENIA

STATICKÁ DOPRAVA, PEŠIA DOPRAVA A     DOPRAVNÉ ZARIADENIA SAD

Odstavovanie  vozidiel  je  riešené  vzhľadom  na  charakter  sídla  s prevahou

individuálnej  bytovej  výstavby  v garážach  a na  pozemkoch  rodinných  domov.

Krátkodobé parkovanie je priamo na obslužných komunikáciách. V centre obce sa

navrhujú  odstavné  stánia  pri  Obecnom  úrade  v počte  3  stání  a pri  obchodnej

vybavenosti  v počte  5  stání.  Pre  podnikateľské  aktivity  sa  parkovanie  navrhuje

priamo na pozemkoch. Zastávky SAD sa  navrhujú ponechať vzhľadom na izochróny

dostupnosti.

Pešie komunikácie v požadovaných normových parametroch v obci sú vybudované

len  sporadicky.  Ich  dobudovanie  hlavne pozdĺž cesty III.  triedy navrhujeme riešiť

diferencovane  s ohľadom  na  dopravnú  záťaž  komunikácií  a možnosti  oddelenia

pešej a automobilovej dopravy.

Dopravný skelet územia doplňuje sieť jestvujúcich miestnych komunikácií, ktoré plnia

funkciu obslužnú, resp. prístupovú.

CESTNÁ DOPRAVA

PROGNÓZA DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA

Dopravné zaťaženie do r. 2030  bude vypočítané pomocou koeficientov SSC:

ROK Cesta III. triedy
2000 1,0
2005 1,02

23



2010 1,04
2015 1,06
2020 1,10
2025 1,12
2030 1,15

VÝSLEDKY DOPRAVNÉHO SČÍTANIA V     ROKOCH 1990 – 1995 – 2000

ÚSEK   – číslo sčítacieho úseku

CESTA – číslo cesty (900 000 – miestna komunikácia)

ROČNÉ PRIEMERNÉ DENNÉ INTENZITY PROFILOVÉ (voz/24 hod)  V ČLENENÍ:

T – nákladné automobily a príves

O – osobné a dodávkové automobily

S – súčet všetkých automobilov a prívesy

N1 - ľahké nákladné automobily do 3,5 tony užitočnej hmotnosti

N2 - stredné nákladné automobily od 3,5 tony do 10 ton užitočnej hmotnosti

PN2 - prívesy stredných nákladných automobilov od 3,5 tony do 10 ton

N3 - ťažké nákladné automobily s užitočnou hmotnosťou nad 10 ton

PN3 - prívesy ťažkých nákladných automobilov od 3,5 tony do 10 ton

NS - návesové súpravy

A - autobusy

PA - prívesy autobusov

TR - traktory

PTR - prívesy traktorov

Rok

Číslo

úseku

Číslo

cesty

N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S

1990 93240 507044 50 124 14 49 1 5 67 0 60 42 420 788 37 1215
1995 93240 507044 92 46 8 32 8 4 66 0 51 31 338 630 46 1014
2000 93240 507044 33 25 0 13 2 1 55 0 20 13 162 732 40 934

Kapacita cesty bude vyhovovať intenzite prevádzky aj pre výhľadové obdobie.

Prieťah  cesty  III/507044  v zmysle  STN  736110   má  funkčnú  triedu  B2

kategórie  MZ 9/50/MZ12/50/.  Trasa  cesty  je  v území  stabilizovaná  a v návrhu  sa
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uvažuje  dielčie  vylepšenie  z hľadiska  smerového  vedenia  povrchovej  úpravy

a vybudovanie chodníka pre peších.

Mimo intravilánu je kategória C 7,5/60.

Na túto  zbernú komunikáciu  sa  napájajú  obslužné komunikácie  spojovacie

a prístupové, kategórie MO 8/30 resp. MO 5/30.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Obec  Zubák  nie  je  priamo  napojená  na  železničnú  trať  ŽSR.  Najbližšou

železničnou traťou je regionálna železničná trať (č. 124 ŽSR) Nemšová – Lednické

Rovne so zastávkou v Lednických Rovniach.

LETECKÁ A     LODNÁ DOPRAVA

Leteckú dopravu je v súčasnosti možné využiť na letiskách Žilina, Trenčín pre

nepravidelnú dopravu resp. letisko Slávnica ako športové letisko.

Lodná doprava v súčasnosti nie je realizovaná.

CESTNÉ OCHRANNÉ PÁSMA

-20 m od osi vozovky cesty III. triedy

-umiestnenie  stavieb  pozdĺž  miestnych  komunikácií  sa  riadi  vyhl.  MŽP  SR  č.

532/2002  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti   o všeobecných  technických

požiadavkách na výstavbu.

L2 Vodné hospodárstvo

1. ZÁSOBOVANIE VODOU
Riešené územie obce Zubák pozostáva zo zastavaného územia ohraničeného k
1. 1.1990 a jeho priľahlých častí , ktoré sú spracované v návrhu rozšírenia
zastavaného územia ako rozvojové plochy pre ISV.

a/Súčasný stav
Obyvatelia obce Zubák su zásobovaní vodou z vlastných vodných zdrojovstudní a malých
prameňov .
V obci sa nachádza prameň a vodojem pre školu ,z ktorého sú zásobovaní obyvatelia v
blízkej zástavbe.
Vodojem má obsah 50 m3,nachádza sa v časti Kozinec
Centrálny vodovodný systém je v súčastnosti v štádiu projektovej prípravy.T.č.
je zachytený vodný zdroj "pramene Tomášovce o výdatnosti 0,7 l/s
Stávajúci vodovod je znázornený v grafickej časti.
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b/ NÁVRH
Z pohl'adu rozvoja obce a návrhu riešenia v územnom pláne je potrebnédoriešiť centrálne
zásobovanie obyvatel'ov pitnou vodou, ktorá bude hygienicky nezávadná a pokryje dennú
potrebu vody v obci.

Návrh vodovodu:
Vodovodný systém navrhujeme.jako gravitačný.
Zdrojom  vody  budú  pramene  Tomflšovce,  ktoré  sa  nachádzajú  v  severozápadnej  šasti
katasrtrálneho územia obce .Pramene sú sledované a majú výdatnosť cca 0,7 l/s.

Vodojem
Z  pramennej  zbernej  komory  bude  voda  privádza  ná  do  vodojemu  nad  obcou.Obs3h
vodojemu je 150 m3,čo pokryje dennú nerovnomernosť odberu apožiarnnu zásobu.
Vodovodný rozvod v obci
Navrhujeme  z  materiálu  PE-1'00  DN  110  v  celom  rozsahu,nakorko  pre  potrebu  vody
dimenzia postačuje a zároveň pokryje požiarnu potrebu vody.
Pož.potreba sa uvažuje 6,7 l/s. hodinovú
Vodovodný rozvod je navrhnutý v celom rozsahu ako gravitačný s hydrantovou sieťou .Podra
požiadavok prevádzky je potrebné potrase vybudovať armatúrne šachty.
Zásobovanie vodou v osadách:
Osady  Kačici  a  Ježovci  sú  zásobovani  vodou  z  vodovodu  pre  ZŠ,  v  osade  Prilesie  sú
obyvatelia  zásobovani  vodou  z  vlastného  zdroja.  Pre  túto  osadu  sa  neuvažuje  budovať
vodovodnú sieť, nakoľko je umiestnená výškovo nepriaznivo ..

Hydrotechnické výpočty
Výpočet potreby vody je vykonaný v súlade s Úpravou MP SR 477/99-810 z r. 2000
A/ Obyvatelia- rok 2015: ....... 1094 ob.
Potreba vody rok 2015
Obyvatelia: 1094 x 1451/os/d .......... 158 630 Ild
B/ Vybavenost obce:
Úrad                   4 x 60 IIasId ............... 240 I/d
Škola ...... ..... 160 x 25I1os/d ........... .4 000 I/d
Škol ka .............2 5 x 60I /os/d. ........ ; 1 500 I/d
Obchody ............. 7 x 60 IIasId ............. 420 I/d
Pohostinstvo ........ 6 x 300 I/d ............... 1 800 I/d
Ubytovanie .......... 50 x 150 IId .............. 7 500 I/d
Prevádzkárne ..... 18 x 120 Ilosld ... ... ... .. 360 I/d
Lesy .................. 30 x 80 IIasId ............ 2 400 I/d
spolu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 850 I/d = 176,85 m3/d
Qp = 176 850: 86400 = 2,046 lis
Qm = ap x kd = 2,046 x 2 = 4,092 lis = 353,7 m3/h
Qh = am x 1,8 = 7,37 lIs

Obsah vodojemu :
Minimálny obsah vodojemu je stanovený ako
60%x am = 212 m3
Stávajúci vodojem = 50 m3 + projektovaný vodojem 150 m3 = 200 m3 pokryjú dennú
potrebu obce výhľadove do roku 2015 .

2. KANALIZÁCIA
Súčasný stav:
V obci Zubák t.č. nie je kanalizácia vybudovaná. Obyvatelia sú odkanalizovaní
do vlastných Žúmp. prípadne domových ČOV.
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Návrh:
Kanalizácia je navrhnutá pre splaškové vody,dažďové vody do nej mesmú byt  napojené.
Stoky včítane verejných častí prípojok sú riešené gravitačne. Potrubie kanalizácie je PVC
kanalizačné DN 300 mm, vo vzájomných vzdialenostiach 50 m budú vybudované revízne
šachty kanalizačné z betonových skruží.
Odpadové vody z obce budú odvádzané do centrálneho kanalizačného systému ,ktorý bude
napojený  na  ČOV  lednické  Rovne,  ktorý  uvažuje  s  odkanalizovaním  celej  doliny  do
spoločného zberača ukončeného na spoločnej ČOV pre priľahlé doliny.
Kanalizácia:
Obec je členitá, so zástavbou rozloženou pozdrž štátnej cesty a potokov v lokalite obce a
priľahlých miestnych štvrtí.Územie je spádované k juhovýchodnému koncu obce smerom na
Lednické  Rovne,kde  je  spádovaná  kanalizácia  Pre  nové  plochy  ISV  navrhujeme  riešiť
kanalizačné zberače pripojené do projektovaných stôk,ktoré sú dostatočne dimenzované pre
tieto  množstvá  odpadových  vôd.Nové  zberače  sú  navrhnuté  z  rúr  PVC  kanalizačných
konugovaných so šachtami z betón. skruži ,prípadne plastových DN 1000 mm. Kanalizačná
sieť je navrhnutá s ohradom na zástavbu pre rok 2020 ,čo je znázomené v grafickej časti
ÚPN.

Množstvo odpadových vôd a posúdenie kanalizacie
Množstvo  odpadových  vôd  splaškových  sa  približne  rovná  spotrebe  vody a  pre  riečené
územie je nasledovné:

Qp Qm Qh
Rok 2015 176, 85 m3/d 353,7 m3/d 636,66 m3/d
Koncentrácia odpadových vôd v BSK5:
K= 176 850 x 54 mg/l ....... 9,55 kg/deň

L3 PLYNOVOD
a/Súčastný stav
V obci Zubák nie je v súčastnosti vybudovaný plynovod. VVTL plynovod,ktory je vedený po
hranici katastrov obcí Zubák, Zári�čie a Mestečko,po hrebeni doliny, bude slúžiť aj pre obec
Zubák. V súčastnosti je vybudovaný WTL plynovod DN 500, PN 40 .z ktorého je vysadená
odbočka pre obec DN 80 mm,PN 40 a ukončená regulačnou stanicou. T.č. je vybudované
oplotenie RS o rozmere 5x4 m.

a/ Návrh
V grafickej časti ÚPN je navrhnutá plynovodná sieť pre súčasnú aj navrhovanú výstavbu.
Sieť  je  riešená  ako  STL  rozvody  z  potrubia  LPE  rúry  GDR  -11  a  17  ,tlaková  hladina
rozvodného systému v obci je 0,4 Mpa.
Dimenzie rozvodov budú Dn 63 až 50 mm, na odberných miestach sa umiestnia do reg
ulovacie stanice STLlNTL-0,2 kPa.
Plynovod  bude  uložený  v  krajnici  miestnych  komunikácií,  po  strane  hustejšej  zástavby,
pripojenie jednotlivých objektov sa rieši cez domové pripoJky,pre každú domácnosť samost
a tne , p ripa dne pre 2 domácnosti spolu.
Novonavrhnuté rozvodné potrubie je riešené z materiálu IPE pre plynovody, DN 50 mm ,a
DN 63 mm.

Kapacity plynovodu
Výpočet potreby plynu:
Podľa smernice č. 20/81 SPP Bratislava sa uvažuje s nasledovnými hodnotami
zemného plynu:
Vykurovanie rodinných domov: ...... . . . .. .. . 1 ,5m3/h/RD
Priprava jedáL .. .... .... ............... ......... 0, 18m3/h/RD
Priprava TÚV. .......................... . .. 0,30m3/h/RD
Spolu. .. ........ ........... .... .................. 1,98m3/h/RD
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Počet bytov po r.2015 . .......... .......... ..488 RO
Ročná spotreba plynu ........... .. 1 464 000 m3/rok
Max.hodinová spotreba ...... 966,24 m2i/h

L4 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

a) Širšie vzťahy 

      Záujmové územie obce Zubák je zásobované elektrickou energiou 

z transformovne 

110/22 kV HC Ladce z VN 22 kV linky č. 202.  

Okrajom záujmového územia obce prechádza jestvujúce VN 22 kV vzdušné vedenie 

linka 

č. 202, z ktorej sú napojené stožiarové trafostanice TS 5142 - TS 5147 obce. 

Záujmovým územím obce prechádza jestvujúce VVN 220 kV vzdušné vedenie (LIMA

- Lisková pri Ostrave - Maďarsko), ktoré križuje začiatok obce v smere od obce 

Lednické Rovne.

b) Riešené územie 

    Odberatelia elektrickej energie záujmového územia obce sú zásobovaní 

zo šiestich stožiarových trafostaníc o celkovom inštalovanom výkone transformátorov

1 500 kVA 

(TS 5142 - 250 kVA, TS 5143 - 250 kVA, TS 5143 - 250 kVA, TS 5144 - 250 kVA, 

TS 5145 - 250 kVA, TS 5147 - 250 kVA).

    Sekundárna NN sieť v obci je prevedená vonkajším vzdušným vedením AlFe 

a skrúcanými káblami Retilens na betónových a drevených podperných bodoch, na 

ktorých sú umiestnené výbojkové svietidlá verejného osvetlenia.       

   Využitie inštalovaného výkonu trafostaníc:

- trvalo obývané rodinné domy v počte 261
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- občianska vybavenosť cca 15% vrátane elektricky vykurovaných objektov - 225 kW

- plneelektrifikované byty vrátane elektrického vykurovania (15 rodinných domov) - 

285 kW

- ostatné rodinné domy v počte 245 - 453 kW

- podiel 1 bytu na maxime súboru je cca 1,85 kW

- zaťaženie 1 plneelektrifikovaného bytu cca 19 kW 

c) Ochranné pásma 

  

  - Ochranné pásmo VN 22 kV vzdušného vedenia AlFe je 10 m na každú stranu od 

krajného   

     vodiča 

  - Ochranné pásmo VVN 220 kV vzdušného vedenia (LIMA) AlFe je 20 m na každú 

stranu 

    od krajného vodiča

L4 Telekomunikačné zariadenia

     Južne od obce Zubák na LPF par. č. 1272 je navrhovaný stožiar výšky 30 m

s technologickým  kontajnerom  ako  základňová  stanica  verejnej  rádiotelefónnej

siete (ZS VRS).
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M/  KONCEPCIA  STAROSTLIVOSTI  O ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE,  HODNOTENIE

Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhodobý rozvoj obce vychádza z poznania prírodno-ekologických podmienok

a rešpektovania  urbanizačných  a antrofogénnych  limitov  pri  využívaní  prírodného

potenciálu katastra. V obci nie je spracovaný MÚSES.

Pri návrhu ÚPN – obce je potrebné

-prihliadať pri rozvoji územia na význam a hodnoty prírodných daností územia

-revitalizovať vodné toky a brehové územia s cieľom obnoviť biotu pozdĺž Zubáckeho

potoka

-z územnoplánovacieho  hľadiska  je  potrebné  dodržať  minimálne  vzdialenosti  od

podzemných  inžinierskych  sieti  a rešpektovať  nadzemné  siete  (pri  výsadbe

stromov).

Vplyvy dopravy

Hlavným  negatívnym  javom  ovplyvňujúcim  životné  prostredie  riešeného

územia  hlukom  a znečistením  ovzdušia  je  štátna  cesta  III.  triedy  č.  507044.

Výsadbou izolačnej zelene bude jej negatívny vplyv znížený.

Znečistenie vôd

Zastavané územie obce pôsobí ako hlavný zdroj znečistenia povrchových vôd

(priesaky a výtoky z domových žúmp, znečistenie domovým odpadom, vysypávanie

TKO  do  recipientu  –  tvorba  čiernych  skládok,  menšie  znečistenie  pochádza

z poľnohospodárskych činností v území (splachy, úniky a pod.).

Vzhľadom  na  absenciu  kanalizácie  a napojenia  obce  na  ČOV,  podzemné

vody sú  ohrozené  priamo  v zastavanom území  obce  (úniky zo  septikov  a žúmp)

a obec vystupuje ako plošný zdroj znečistenia podzemných vôd.

V katastrálnom území obce nie je evidovaný žiadny väčší samostatný zdroj

znečistenia povrchových ani podzemných vôd a ani žiadny veľký ani stredný zdroj

znečistenia ovzdušia.

30



V súčasnosti  sú  hlavným  lokálnym  zdrojom  znečistenia  ovzdušia  domáce

kúreniská,  ktoré  používajú  pevné  palivo.  K výraznému zlepšeniu  emisnej  situácie

v obci dôjde vybudovaním plynofikácie obce.

Odpadové hospodárstvo

V obci  Zubák  nie  je  rozvinutý  väčší  priemysel,  tvorba  odpadov  je  výrazne

viazaná na intravilán obce.

Súčasný stav tvorby odpadov na území obce Zubák je uvedený v tabuľkách,

ktoré vychádzajú z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva v obci  Zubák

z r. 2002.

V tabuľke  č.  1  sú uvedené údaje  o vzniku odpadov v obci  za roky 1996 –

2000,  podľa  kategórií  v súlade  s vyhláškou  MŽP  SR  č.  19/1996  Z.z.,  ktorou  sa

ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

Program odpadového hospodárstva obce Zubák do roku 2005

Tabuľka č. 1 Vznik odpadov v obci Zubák

Množstvo odpadu v tonách
Kód odpadu Rok 1996 1997 1998 1999 2000
20 03 01 Zmesový

komunálny
odpad

30,5 28 27 28 69,05

Nakladanie s     komunálnym odpadom

Tabuľka č. 2 Zastúpenie zhodnotiteľných zložiek v komunálnom odpade za rok
2000

Odpad Množstvo (t) Percent. zast. (%)
Separovaný zber 25,55 100
Biologicky rozložiteľný odpad - -
Odpady z papiera 0,8 3,13
Odpady zo skla 7 27,40
Odpady z plastov 0,75 2,93
Kovy 17 66,54
Akumulátory a batérie - - 

Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov došlo k zrušeniu kategórie zvláštny odpad.  Nový zákon člení iba na dve

kategórie: nebezpečné odpady a ostatné odpady.
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Údaje  o vzniku  a nakladaní  s komunálnym  odpadom  sa  pravidelne  ročne

nahlasujú Obvodným úradom životného prostredia pre RISO.

Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

došlo  k vylúčeniu  niektorých  odpadov  z komunálnych  odpadov,  konkrétne  ide

o odpad  zo  septikov  a žúmp,  ktorý  vznikol  v rodinných  domoch  a v komunálnom

hospodárstve.

V súčasnosti ku komunálnemu odpadu patria iba kaly zo septikov.

Separovaný  zber v     obci Zubák 

Tabuľka č. 4 Množstvo separovaného odpadu v obci Zubák za rok 2000

Sklo Plasty Papier Akumulátory Kovy
Množstvo v t. 7 0,75 0,8 - 17
          v % 10,14 1,08 1,16 - 24,62
Spolu KO 69,05

V roku 1996 bola do separovaného zberu zapojená aj obec Zubák.

V obci  Zubák  bola  do  31.7.2002  prevádzkovaná  skládka  „Nad  dedinou“.  Od

1.8.2000 bola skládka uzatvorená. V súčasnosti obec používa skládku odpadov

na odpad, ktorý nie je nebezpečný „Podstránie Lednické Rovne“.

Separovaný  zber  sklo  a plasty  bol  zabezpečený  podnikom   TSM

Púchov.

Množstvá a percentuálny podiel skládkovaných odpadov v rokoch 1996 – 2000 v tonách

Rok 1996 1997 1998 1999 2000
Množ. skládok.
odpadov v tonách

30,5 28 27 28 43,7

Podiel  z   celk.
množ.  odpadov  v
%

72 70 71 68 63

V tom: KO 
v tonách

30,5 28 27 28 43,7

Podiel z celk.
množ. vznik. KO
v %

72 70 71 68 63

Stratégia riadenia odpadového hospodárstva do roku 2005
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Základné princípy riadenia odpadového hospodárstva:

-Podľa nového zákona o odpadoch účelom odpadového hospodárstva je:

-obmedzovanie tvorenia odpadov

-nákup výrobkov, ktoré čo najmenej znečisťujú životné prostredie

- zapojenie sa do separovaného zberu vo všetkých oblastiach

-odpady  zhodnocovať  recykláciou,  triediť  ich  a tým  umožniť  získanie  druhotných

surovín

-využívať  odpady  ako  zdroj  energie,  pokiaľ  bude  možné  alebo  ich  materiálové

zhodnotenie

-zapojenie sa do systému zneškodňovania odpadov, ktoré neohrozujú zdravie ľudí,

nepoškodzujú životné prostredie nad mieru ustanovením osobitnými predpismi.

Hierarchia odpadového hospodárstva

-Prevencia vzniku odpadov.

-Materiálové zhodnotenie odpadov.

-Energetické zhodnotenie odpadov.

-Bezpečnostné zneškodňovanie odpadov.

Definovanie cieľov POH do roku 2005 a opatrenia na ich dosiahnutie

Kvantitatívne vyjadrenie cieľov do roku 2005:

-Zameranie sa na zhodnocovanie a     zneškodňovanie odpadov a     to:

a/ materiálové zhodnocovanie

b/ energetické zhodnocovanie

c/ zneškodňovanie spaľovaním

d/ zneškodňovanie skládkovaním

-Nakladanie s     komunálnymi odpadmi:

a/ celkové nakladanie s KO

b/ nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

-Nakladanie s     odpadmi z     obalov a     separovaný zber

a/ zhodnocovanie odpadov z obalov
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b/ separovaný zber zložiek KO

Definovanie cieľov programu do roku 2005 na ich dosiahnutie

CIEĽ OPATRENIE
Dokončiť rekultiváciu skládky „Nad dedinou“ Získať zdroje na úplnú rekultiváciu skládky
Osvetou  viesť  občanov  k znižovaniu
nežiadúcich zložiek v komunálnom odpade

Formou  relácií,  diskusií,  letákov,  verejných
zhromaždení vplývať na občanov

Neustále  dokupovanie  kontajnerov  na
komunálny odpad a separovaný zber

Vyčleniť  finančné  prostriedky  na  zakúpenie
potrebných kontajnerov

Pravidelne zabezpečovať zber nebezpečných
odpadov-akumulátorov

Minimálne  2-krát  ročne  zabezpečiť  zber
starých akumulátorov, vytvoriť  podmienky na
ich skládkovanie

Čo  najviac  odstrániť  biologicky  rozložiteľný
odpad KO

Prijať  opatrenia  k zneškodňovaniu  biologicky
rozložiteľných  odpadov  priamo
v domácnostiach – hnojivo

Zvýšiť  množstvo  separovaného  zberu  na
jedného obyvateľa

Dokúpením  kontajnera  a rozmiestnením  po
obci  zvýšiť  množstvo  separovaného  zberu,
sklo, plasty, papier – ZŠ

Zabezpečovať zber železného šrotu v obci Vytvoriť  podmienky  –  vyčleniť  kontajner  na
zber železného šrotu v obci

Zabezpečiť  vývoz  drobného  stavebného
odpadu

Vyčleniť kontajner na drobný stavebný odpad
v obci

SMERNÁ ČASŤ:

Zámery riešenia problematiky odpadov v     obci

V rámci  možnosti  obce  využívať  na  zhodnocovanie  jednotlivých  druhov

odpadov v okrese.

Využívať a zintenzívniť separovaný zber v obci. Odpady najskôr zhodnocovať

a až keď nebude možnosť odpady zhodnocovať,  tak ich zneškodňovať s využitím

všetkých dostupných zariadení.

SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV

V obci  Zubák  pokračovať  v separovaní  jednotlivých  druhov  odpadov,  tento

zintenzívniť vytvorením potrebných podmienok pre občanov zakúpením kontajnerov,

vyčlenením vyhradených miest pre   jednotlivé odpady. 

N. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO

PÔDNEHO  FONDU  A LESNÉHO  PÔDNEHO  FONDU  NA
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NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

Vyhodnotenie  záberu  poľnohospodárskej  pôdy  v ÚPN  –  obce  Zubák  je

riešené  na  lokalitách  1  –  30  o celkovom  záberu  84,6  ha  z toho  záber

poľnohospodárskej pôdy je na výmere 57,4 ha.

Poľnohospodárske  pôda  je  zaradená  do  skupín  6,  7  a 9  kódu  kvality

poľnohospodárskej pôdy.

Na riešenom území nedochádza k záberu poľnohospodárskej  pôdy skupiny

1– 4.

Poľnohospodárska pôda je v užívaní ako aj vo vlastníctve súkromnom.

Nie sú vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia.
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O/  HODNOTENIE  NAVRHOVANÉHO  RIEŠENIA  NAJMÄ  Z HĽADISKA

ENVIRONMENTÁLNYCH,  EKONOMICKÝCH,  SOCIÁLNYCH

A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Návrh  územného  plánu  rieši  nové  možnosti  bytovej  výstavby  využívania

neobývaného  bytového  fondu  pre  trvalé  bývanie  sa  prejavia  v stabilizácii

a postupnom raste počtu obyvateľov obce.

Ďalší  rozvoj  obce  –  hospodárskych  aktivít  je  zameraný  na  podporu

podnikateľských aktivít, na podporu drobných remesiel, služieb, obchodu v rodinných

domoch.

Pri  lokalizácii  nových  podnikateľských  aktivít  sú  rešpektované  požiadavky

ochrany životného prostredia. Realizáciu uvažovaných investičných zámerov, rozvoj

hospodárskych aktivít a nová bytová výstavba, ktorá je riešená v návrhu územného

plánu, sa následne prejavia rastom počtu obyvateľov v obci.

Taktiež sú tu možnosti a územné rezervy pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Skutočná časová a vecná postupnosť výstavby bude zohľadňovať reálne

ekonomické  možnosti  investorov.  Rozsah  a postupnosť  výstavby  bude  preto

rozpracovaná  do  predprojektovej   a projektovej  prípravy  jednotlivých  stavieb.  Pri

realizácii  väčších  investičných  zámerov  (výstavba  plynu,  ČOV,  kanalizácie)

podnikateľských  aktivít  si  vyžaduje  posudzovanie  vplyvov  na  životné  prostredie

v zmysle § 127/94 Z.z.

Z hľadiska  záujmu  ochrany  prírody  a krajiny  v dotknutom  území  sa

nenachádzajú žiadne genofondovo významné lokality a do územného plánu obce

nezasahuje  žiadny  prvok  územnej  ochrany.  Krajinno-ekologické  podmienky

v riešenom  území sú vyhovujúce.  V katastrálnom území Zubák sa nenachádzajú

žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia vyhlásené podľa zákona NR

SR č.  543/2002  Z.z.  Štátna  ochrana  prírody neeviduje  v riešenom území  žiadnu

lokalitu s predpokladom vyhlásenia v zmysle uvedeného zákona.
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P/ NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

Záväzné  regulatívy funkčného  a priestorového  územia  riešeného  územným

plánom:

P. 1  Obytné územie IBV – individuálna bytová výstavba

-Počet podlaží IBV – max. 2 nadzemné podlažia vrátane podkrovia

-Zastrešenie plochou strechou sa pripúšťa len v prípade zástavby –preluky medzi už

zrealizovanými plochými strechami.

V ostatných prípadoch realizovať výstavbu zodpovedajúcu charakteru vidieckeho

osídlenia,  t.  j.  rodinné domy so sedlovou strechou s možnosťou využitia

podkrovia  pre  obytné  účely.  Do  plôch  s výlučne  obytnou  funkciou  sú

zaradené bytové domy s priľahlou zeleňou a domovým vybavením.

-Plocha pozemku pre 1 rodinný dom v nových lokalitách sa stanovuje od 600 – 1200

m2.

-Stavebná čiara rodinných domov sa stanovuje min. 6 m od miestnej komunikácie.

      V prelukách súvislej zástavby je potrebné dodržať pôvodnú stavebnú  čiaru.

-Pri výstavbe hospodárskych objektov je nutné dodržať ich situovanie v zadnej časti

stavebného  pozemku.  Ich  architektonické  stvárnenie,  zastrešenie  a hmotové

riešenie musí zodpovedať stvárneniu rodinných domov.

-Nepripúšťať výstavbu provizórnych  objektov.

-Chov úžitkových a hospodárskych zvierať upresní štatút obce.

P. 2  Zmiešané územie – obytná a chalupnícka výstavba

-Nové  typy  rekreačných  chalúp  svojou  hmotovou  skladbou  a materiálom  musia

zohľadňovať jestvujúcu zástavbu.

-Rekreačné  chalupy  môžu  mať  max.  jedno  nadzemné  podlažie  so  zastrešením

sedlovou strechou.

-Pozemok prislúchajúci k rekreačnej chalupe sa môže oplotiť.

-Vonkajšia  úprava  fasád  novonavrhovaných  a rekonštruovaných  chalúp  musí

pozostávať z dreva, prípadne kombinácia biela omietka – drevo resp. kameň.
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P. 3  Zmiešané územie – obytná funkcia a občianska vybavenosť

-Prvé  nadzemné  podlažie  bude  využité  pre  občiansku  vybavenosť,  druhé  pre

bývanie. Výškové zónovanie musí byť zladené so súčasnou zástavbou.

-Pri  prípadných  asanáciách  treba  rešpektovať  pôvodnú  parceláciu  v priečeliach,

zastrešenie so sedlovými strechami.

P. 4  Zmiešané územie – obytné a drobné remeselné aktivity a služby

-Prevažujúca funkcia je bývanie, ostatné aktivity sú doplnkovou funkciou. Väčšinou

sa  jedná  o spojenie  remeselnej  dielne  s bývaním  majiteľa.  V tomto  území  je

možné umiestniť objekt s čisto remeselnou výrobou, ktorý rozsahom a dopadmi

na životné prostredie zodpovedá nezávadnej remeselnej výrobe.

P. 5  Drobná poľnohospodárska výroba a chov

-Drobný chov hospodárskych zvierať určí osobitný štatút obce.

P. 6  Podnikateľské aktivity

-Plochy  podnikateľských  aktivít  sú  riešené  na  novej  ploche  vo  východnej  časti

zastavaného územia obce. Výška zástavby objektov podnikateľských aktivít bude

max. dve nadzemné podlažia so sedlovými strechami.

P. 7  Dopravné zariadenia

-Dobudovať miestny komunikačný systém, dobudovať povrchové úpravy miestnych

komunikácií, vytvoriť predpoklady pre prístupy k novonavrhovaným lokalitám IBV.

-Cestnú sieť obce vybudovať podľa funkčného triedenia a tomu podriadiť organizáciu

dopravy.

-Zo strany intenzívnejšej zástavby a novovybudovanej vybavenosti riešiť pozdĺž cesty

peší chodník.

-Zabezpečiť  dostatok  parkovacích  plôch  pre  vybavenosť,  IBV  a podnikateľské

aktivity.

P. 8  Vymedzenie zastavaného územia obce

-Zastavané  územie  obce  v navrhovanom  období  ÚPN  predstavuje  súčasne

zastavané  územie  k 1.1.1991  a plochy  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu

odsúhlasené na nepoľnohospodárske účely.
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P. 9  Vymedzenie chránených pásiem a chránených území

-Cesta III. triedy -  ochranné pásmo – 20 m od osi vozovky.

-Cintorín – 50 m.

-Energetická energia od krajného vodiča na každú stranu

-400 kV ZVN vedenie - 25 m

-22 kV VN vedenie - 10 m

-trafostanice 22/0,4 kW - 10 m

-kábelové vedenie všetkých druhov - 1 m.

-Zemný plyn – od osi plynovodu na obidve strany

-UTL plynovod - 20 m

-STL plynovod voľný terén  - 10 m

-STL plynovod zast. územia – 4 m.

-Pobrežné pásmo vodných tokov

-vodný tok Zubák –    10 m – od brehovej čiary vodného toku

-drobné vodné toky –   5 m od brehovej čiary vodného toku

P.10  Ochrana pamiatkového fondu

-Stavebník,  investor  stavieb  vyžadujúcich  si  zemné  práce  si  od  Krajského

pamiatkového   úradu  Trenčín  v stupni  územného  konania  vyžiada  (v  zmysle

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej

akcii  vo  vzťahu  k možnosti  narušenia  archeologických  lokalít.   V prípade

archeologického výskumu Krajský pamiatkový úrad Trenčín vydá rozhodnutie po

predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu SAV  v Nitre v súlade s § 39

ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

P.11  Riadenie ďalšej výstavby

-Celú  budúcu  výstavbu  na  nových  plochách  je  potrebné  riadiť  spracovaním

urbanistickej štúdie, zastavovacie a objemové štúdie a generely infraštruktúry.

P.12  Verejná zeleň a životné prostredie

-Rešpektovať záujmy RÚSES v rámci katastrálneho územia obce.

-Likvidáciu  pevného  domového  odpadu  riešiť  dovozom  na  zriadenú  centrálnu

skládku Podstránie Lednické Rovne.

-Previesť rekultiváciu nelegálnych skládok a zamedziť ich následné oživenie.
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-V obytnom  území  individuálnej  bytovej  výstavby,  v zmiešanom  území  obytnej

a chalupníckej  výstavby,  v zmiešanom  území  obytnej  funkcie  a občianskej

vybavenosti  a v zmiešanom  území  obytnej  funkcie  a drobných  remeselných

aktivít  a služieb môžu byť  umiestnené len malé zdroje znečisťovania ovzdušia

určené  len  pre  spaľovanie  palív  a to  len  také,  ktoré  sú  potrebné  v súlade

s plánovaným  funkčným  využitím  tohto  riešeného  územia  (napr.:  vykurovanie

rodinných  domov  alebo  iných  stavieb,  ohrev  teplej  úžitkovej  vody)  a ktoré

znečisťovaním  ovzdušia nemôžu obťažovať obyvateľov obce  ani spôsobiť iné

vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia.

-Na  plochách  podnikateľských  aktivít  môžu  byť  umiestnené  len  také  zdroje

znečisťovania  ovzdušia,  ktoré  sú  potrebné  v súlade  s plánovaným  funkčným

využitím  tohto  riešeného  územia  a ktoré  znečisťovaním  ovzdušia  nemôžu

obťažovať obyvateľov obce ani  spôsobiť  iné vážne a bezprostredné ohrozenie

alebo zhoršenie kvality ovzdušia.

-V spaľovacích  zariadeniach  rodinných  domov,  v spaľovacích  zariadeniach  iných

stavieb  ani  na  voľnom  priestranstve  (napr.  v záhradnom  kozube,  resp.  inom

kúrenisku)  nesmú  byť  spaľované  žiadne  odpady,  napr.  drevo  znečistené

chemikáliami, plast, textília, guma.

P.13  Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

Ako verejnoprospešné stavby vo verejnom záujme boli navrhnuté v súlade s §

108  ods.  3  Stavebného  zákona  č.  50/76  Zb.  v znení  novely  stavby  pre  verejné

technické vybavenie územia podporujúceho rozvoj a ochranu životného prostredia.

P.14  Zoznam verejnoprospešných stavieb:

Rozšírenie a vybudovanie verejného technického vybavenia:

-miestne komunikácie

-vodovod

-kanalizácia

-plynofikácia

-energetika a telekomunikácie.
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