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A.1. ZÁKLADNÉ CIELE ÚZEMNÉHO PLÁNU
Územný plán obce Vígľaš je spracovaný na základe objednávky Obecného úradu vo
Vígľaši č. 16/99 zo dňa 3.8.1999. Prieskumy a rozbory boli spracované architektonickým
ateliérom LANDURBIA Banská Bystrica v decembri 1999, hlavný riešiteľ Ing. arch. Anton
Supuka. Územné a hospodárske zásady / Zadanie / bolo spracované tým istým zhotoviteľom, v súčinnosti s obstarávateľom, v marci 2000.
Obecný úrad vo Vígľaši ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 20 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, prerokoval predmetné Zadanie (ÚHZ)
pre územný plán obce Vígľaš s občanmi verejnou vyhláškou, dňa 22. mája 2000 prerokoval
Zadanie s orgánmi štátnej správy, so zainteresovanými právnickými a fyzickými osobami a
so správcami inžinierskych sietí, v súlade s platnými predpismi. Po získaní súhlasného stanoviska Okresného úradu v Detve bolo Zadanie (ÚHZ) schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vígľaši č. 28/OcZ zo dňa 27.6.2000.
Spracovanie územného plánu vyplýva z potreby získania komplexného a aktuálneho
dokumentu pre riadenie a usmerňovanie územného rozvoja a územnoplánovacieho procesu
obce v súvislosti s uspokojovaním požiadaviek občanov na novú bytovú výstavbu, potrebu
dobudovania chýbajúcej občianskej a technickej vybavenosti, zlepšenie ekonomickej situácie
a životného prostredia obce. Dôležitým aspektom je aj aplikácia záväzných výstupov vyššieho stupňa ÚPD – ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja, ktorý bol schválený nariadením vlády
SR č. 263/1998 Z.z.
Rozvoj obce bol doteraz usmerňovaný podľa územného plánu sídelnej aglomerácie
Zvolenská Slatina – Vígľaš z roku 1982, ktorý bol schválený uznesením Rady ONV vo Zvolene uzn. č. 150/82-II zo dňa 24.9.1982.
Predmetný dokument, vzhľadom na 18-ročné obdobie od jeho spracovania a tiež
vzhľadom na kompletnosť a podrobnosť spracovania, už nevyhovuje pre súčasné potreby
rozvoja obce. Obec Zvolenská Slatina si zabezpečila spracovanie nového územného plánu.
Pôvodný územný plán bude po dopracovaní územných plánov obcí Vígľaš a Zvolenská Slatina zrušený a bude nahradený novými schválenými územnými plánmi.
Pre spracovanie územného plánu obce Vígľaš boli v Zadaní stanovené a po prerokovaní boli
obecným zastupiteľstvom schválené nasledovné ciele:
1. V súlade s platnou legislatívou a s rešpektovaním vlastníckych vzťahov k pozemkom
navrhnúť optimálny rozvoj obce v nasledujúcich 15. rokoch na princípe trvalo udržateľného rozvoja
2. Nahradiť existujúci územný plán sídelnej aglomerácie Vígľaš – Zvolenská Slatina
3. Navrhnúť riešenie negatívnych faktorov životného prostredia obmedzujúcich ďalšiu existenciu a rozvoj historického jadra obce.
4. Navrhnúť chýbajúce zložky technickej infraštruktúry s cieľom zvýšenia kvality bývania.
5. Navrhnúť zvýšenie ekologickej stability celého riešeného územia.
6. Navrhnúť záchranu a využitie kultúrnych a technických pamiatok nachádzajúcich sa na
riešenom území.
7. Navrhnúť plochu pre vybudovanie priemyselného parku.
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Zmenám a doplnkom č. 6 predchádzalo spracovanie a schválenie štyroch zmien
a doplnkov:
Doplnok č. 1 bol spodrobnením riešenia územného plánu na úroveň zón
v lokalitách Pri škole a Dolinky-Pstruša. Nebol schválený.
Doplnok č. 2 Územného plánu obce Vígľaš – priemyselný park na parcele KN
1292 je spracovaný na základe objednávky Obce Vígľaš č. 2/3/Vy zo dňa 22. 3. 2005
a následne uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 3/2005 zo dňa 29. 3. 2005. Schválený bol
Obecným zastupiteľstvom vo Vígľaši uzn. č. 67/2005 zo dňa 18. 6. 2005, č. VZN 3/2005.
Hlavným cieľom je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie formou doplnku
územného plánu v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na územie vybraté pre priemyselný park. Ďalším cieľom je vytvorenie potrebných legislatívno-právnych predpokladov pre rozvoj výroby v regióne a možností čerpania podpory zo štrukturálnych fondov. Spoločným cieľom podnikateľov a obce je zníženie nezamestnanosti v obci
a zníženie regionálnych disparít v porovnaní s o susediacimi regiónmi.
Doplnok č. 3 územného plánu obce Vígľaš – elektrifikácia trate Zvolen – Fiľakovo a preložka cesty I/50 pri Vígľaši je vyhotovený na základe objednávky Obecného
úradu vo Vígľaši č. 4/3/Vy. Schválený bol Obecným zastupiteľstvom vo Vígľaši uzn. č.
91/2006 zo dňa 26. 5. 2006, č. VZN 2/2006. Hlavným cieľom je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie formou doplnku č. 3 územného plánu v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na dve lokality, na ktorých dochádza k úpravám terénu, výstavbe nových mostov,
úprave koryta Slatiny a k čiastkovým preložkám cesty I/50 v súvislosti s elektrifikáciou
železničnej trate Zvolen – Fiľakovo.
Navrhovaná elektrifikácia trate vychádza
z dlhodobej koncepcie a stratégie elektrifikácie tratí v Slovenskej republike. Stavba
nadväzuje na v 90-tych rokoch 20.storočia elektrifikovaný úsek Šurany – Zvolen. Stavba je líniového charakteru a doporučený postup výstavby je od železničnej stanice
Zvolen nákladná stanica po železničnú stanicu Fiľakovo. Pre trakčné
vedenie v traťovom úseku Fiľakovo – Zvolen nákladná stanica boli posudzované variantné riešenia v dvoch kritických miestach mimoúrovňových krížení železnice a cesty I/50 v žkm 201,721 pri Vígľaši a v žkm 198,943 za Pstrušou. Riešenie trakčného vedenia v normovom stave predstavuje vybudovanie dvoch nových cestných mostov
vedľa existujúcich, úpravy koryta rieky Slatina a preložku cesty I/50.
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Vígľaš – riešili zapracovanie do
riešenia definitívnej trasy rýchlostnej cesty R2 prebiehajúcej katastrálnym územím
obce Vígľaš. Spracované boli na základe objednávky Obecného úradu Vígľaš č.
5/03/Vy v apríli 2006. Schválené boli Obecným zastupiteľstvom vo Vígľaši uzn. č.
82/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. VZN 1/2010.
Zmeny a doplnky č. 5 riešili polyfunkčnú plochu južne od cesty I/50
a východne od cesty II/591 pre bývanie a výrobu. Schválené boli VZN č. 1/2010. Riešená lokalita Zmien a doplnkov ÚPN obce Vígľaš č. 5, s miestnym názvom Breziny, sa
nachádza na území obce Vígľaš v katastrálnom území Vígľaš. Ohraničená je zo západu
cestou II/591, zo severu cestou I/50 a z východu účelovou komunikáciou, vedúcou k
areálu poľnohospodárskeho družstva. Celková výmera riešeného územia je 70,15 ha.
V súčasnosti je územie využívané ako orná pôda. Terén sa mierne zvažuje smerom
z juhu na sever. Vo východnej časti prilieha k zastavanému územiu miestnej časti
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Pstruša. Severná časť lokality susedí s priemyselným parkom Vígľaš, od ktorého ju
oddeľuje koridor cesty I/50.
Západne od riešeného územia sa nachádzajú rozvojové územia, určené ÚPN obce pre
rozvoj bývania.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia obce Vígľaš,
v grafickej prílohe ohraničené v mierke 1 : 10 000.
Hranica katastrálneho územia začína západne od centra obce úpätím návršia Kaplná,
ďalej prebieha smerom severným kótami 361 m.n.m. a 371 m.n.m., kde sa lomí smerom východným, po 200 m sa lomí smerom severným, po 250 m sa lomí smerom východným popri
kóte 388 m.n.m. (Nad Jamku), cez kótu 368 m.n.m. a Skalnačky k Holcovmu majeru, kde sa
lomí smerom južným pozdĺž miestnej komunikácie, po 1100 m sa lomí smerom východným
k Majerskému potoku, pri sútoku s Dúbravským potokom sa lomí smerom severovýchodným
a prebieha pod severným úpätím kopca Rohy (657 m.n.m.). Po 3000 m sa lomí smerom juhovýchodným popri kóte Prostredný vrch (585 m.n.m.), kde sa lomí smerom východným na
kótu Holý vrch (568 m.n.m.), na ktorej sa stretávajú hranice štyroch katastrálnych území. Na
Holom vrchu sa lomí smerom juhozápadným, po 900 m dosahuje št. cestu I/50, lomí sa smerom západným a prebieha osou tejto cesty v dĺžke 3600 m, dosahuje most ponad rieku Slatinu a železnicu, lomí sa smerom juhovýchodným a prebieha korytom nepomenovaného potoka po západný okraj osady Hraškovci, kótami 372 a 375 m.n.m., míňa západný okraj dvora
Krné, pri kóte 427 m.n.m. sa lomí smerom západným, po 350 m sa lomí smerom na juh
k osade Šakovci, kde sa lomí smerom západným, prebieha južným úbočím a úpätím kopca
Horné Chvojno (606 m.n.m.), kótami 432 m.n.m, 429 m.n.m, 419 m.n.m, severným okrajom
osady Pod Polomom, pretína Hutniansky potok a dosahuje štátnu cestu II/591, ktorú križuje
a pokračuje východným úbočím na hrebeň kopca Malý Korčín (664 m.n.m.). 1000 m od tejto
kóty sa lomí na sever a po niekoľkých krátkych zmenách smeru dosahuje tok rieky Slatiny,
lomí sa na severovýchod, prebieha osou koryta a po 600 m dosahuje východiskový bod.
Katastrálne územie Vígľaša hraničí na západe so Zvolenskou Slatinou, na severe s Očovou,
na východe s Detvou a Stožkom a na juhu s Klokočom a Slatinskými Lazmi.
Riešenie širších urbanistických väzieb presahuje katastrálne územie sídla Vígľaš. Je
dokumentované vo výkrese v mierke 1:50 000.
Komplexný urbanistický návrh sídla je v súlade s platnou legislatívou a vzhľadom na
špecifické územné pomery sídla riešené vo výkrese v mierke 1:5 000, ktorý predstavuje súčasne urbanizované časti sídla a bezprostredne nadväzné územia katastrálneho územia.
V rovnakom rozsahu je spracovaný aj návrh dopravy a technickej infraštruktúry.
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, ktorý je rozšírením rozsahu spracovania
oproti Zadaniu a vyplynul z prerokovania Zadania, je spracovaný v mierke 1:10 000
v rovnakom rozsahu ako komplexný návrh katastrálneho územia.
Vypúšťa sa text:
Územie riešené doplnkom č. 1 - návrh obytných zón a centra obce je spracovaný v
mierke 1:2000 a v mierke 1:1 000 včítane dopravy, technickej infraštruktúry a vyhodnotenia
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záberov pôdneho fondu. Územie riešených obytných zón je vymedzené navrhovanými plochami pre rozvoj urbanizácie a nadväznými kontaktnými plochami sídla. Tento doplnok nebol
schválený.
Predmetné územie riešené zmenami a doplnkami č. 2 je rovinatým dielom nad údolnou nivou rieky Slatina, s miernym sklonom smerom severozápadným. Ohraničené je na
východnej strane existujúcou miestnou komunikáciou a zástavbou rodinnými domami miestnej časti Pstruša, zo severnej strany železničnou traťou Zvolen – Lučenec, zo západnej
a južnej strany úsekom cesty I/50 ( ...Zvolen – Lučenec...) . Riešené územie tvorí jedna parcela č. 1292.
Územie riešené zmenami a doplnkami č. 3:
Lokalita č. 1 – preložka úseku cesty I/50 v oblúku pod Vígľašským zámkom
Jedná sa o zväčšenie smerového oblúka cesty , vybudovanie nového mosta ponad železničnú trať so zväčšenou svetlosťou a úpravu koryta Slatiny v dĺžke 355 m.
Lokalita č. 2 – preložka úseku cesty I/50 východne od m. č. Pstruša v mieste križovania so
železničnou traťou
Zvolen – Fiľakovo a križovatky s cestou III/05097. Jedná sa
o vybudovanie nového úseku cesty I/50, úpravu koryta Slatiny v dĺžke 190 m, mosta ponad
železničnú trať a križovatky s cestou III/05097 s výhľadom vybudovania križovatky
s projektovanou rýchlostnou cestou R2 v ťahu E 58 v úseku Zvolen – Detva – Lučenec –
Rimavská Sobota – hranica Košického kraja.
Územie navrhovaného priemyselného parku sa nachádza na voľnej ploche medzi
centrom obce Vígľaš a miestnou časťou Pstruša. Predmetné územie je rovinatým dielom nad
údolnou nivou rieky Slatina, s miernym sklonom smerom severozápadným. Má nepravidelný
tvar, orientované je dlhšou stranou v západno-východnom smere. Ohraničené je na východnej strane existujúcou miestnou komunikáciou a zástavbou rodinnými domami miestnej časti
Pstruša, zo severnej strany železničnou traťou Zvolen – Lučenec, zo západnej a južnej strany úsekom cesty I/50 ( ...Zvolen – Lučenec...) . Riešené územie tvorí jedna parcela č. 1292.
Navrhovaný priemyselný park má nasledovný účel:
 celkové zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v obci
 zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce
 odstránenie vysokej nezamestnanosti
 zabezpečenie dlhodobého rozvoja obce vytvorením efektívnych priemyselných, a technologických kapacít
 využitie existujúcich kapacít inžinierskych sietí v dotyku s riešeným územím
Riešená lokalita Zmien a doplnkov ÚPN obce Vígľaš č. 5, s miestnym názvom Breziny, sa nachádza na území obce Vígľaš v katastrálnom území Vígľaš. Ohraničená je zo západu cestou II/591, zo severu cestou I/50 a z východu účelovou komunikáciou, vedúcou k
areálu poľnohospodárskeho družstva. Celková výmera riešeného územia je 70,15 ha.
V súčasnosti je územie využívané ako orná pôda. Terén sa mierne zvažuje smerom z juhu
na sever. Vo východnej časti prilieha k zastavanému územiu miestnej časti Pstruša. Severná
časť lokality susedí s priemyselným parkom Vígľaš, od ktorého ju oddeľuje koridor cesty I/50.
Západne od riešeného územia sa nachádzajú rozvojové územia, určené ÚPN obce pre rozvoj bývania.

Vymedzenie riešeného územia v rámci zmien a doplnkov č. 6 sa skladá z viacerých
častí:
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severná časť ulice Poľná
areál Vígľašského zámku s pridruženou plochou smerom južným
dopravné spojenie účelovou komunikáciou areálu zámku s miestnou časťou
Pstruša
miestna časť Pstruša-Dolinky
miestna časť Pri škole

PREDMETOM RIEŠENIA NÁVRHU „ ÚPN OBCE VÍGĽAŠ – ZMENY A DOPLNKY Č. 6“
JE:
 6/1 doplnenie plochy funkčného využitia územia pre funkciu bývania na konci ul.
Poľnej
 6/2 doplnenie plochy pri Vígľašskom zámku pre funkciu rekreácie
– 6/3 doplnenie účelovej komunikácie a viacúčelového chodníka medzi Vígľašským
zámkom, Kocaňou a Masarykovým dvorom s využitím existujúcich úsekov lesnej, poľnej a obslužnej cesty
– 6/4 návrh využitia pásu lesa vzniknutého náletom na nevyužívanej pôde na
severozápadnej strane m. č. Pstruša na lesopark
– 6/5 návrh rybného hospodárstva na severnej strane m. č. Pstruša s obnovou
rybníkov
 6/6 zmena výhľadovej plochy pre rekreáciu v lokalite Pstruša do návrhu rekreácie
– 6/7, 6/8, rozšírenie plôch pre funkciu rekreácie v nadväznosti na Masarykov dvor
– 6/9 rozšírenie plôch pre funkciu rekreácie a parkoviska pri Masarykovom dvore
– 6/10 doplnenie plochy v časti Pstruša južne od cesty I/50 pre funkciu bývania formou IBV
 6/11 zmena funkčného využitia územia pre funkciu rekreácie v lokalite Dolinky
– 6/12 doplnenie plochy funkčného využitia územia pre funkciu bývania formou HBV
v lokalite Pri škole
– 6/13 návrh viacúčelového chodníka využiteľného aj ako cyklotrasa pri Masarykovom
dvore

2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU RE
GIÓNU
Pri návrhu funkčného a priestorového využívania obce sú rešpektované tieto záväzné
výstupy ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja v znení zmien a doplnkov 2009:
1.4.

podporovať rozvoj ťažísk osídlenia
1.4.1. podporovať ako ťažiská osídlenia najvyššej úrovne :
a. banskobystricko-zvolenské ťažisko osídlenia ako aglomerácie
najvyššieho celoštátneho a medzinárodného významu

1.6.

podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej
sídelnej štruktúry
1.6.1. podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
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a. nitriansko-pohronskú rozvojovú os: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom
– Zvolen,
b. zvolensko-turčiansku rozvojovú os: Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin (návrh v úseku Banská Bystrica – Martin),
c. zvolensko-juhoslovenskú rozvojovú os: Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice,
1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

2.

v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických
a urbanisticko-architektonických daností,
Zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky
utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých
regiónov,
pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné
prostredie vidieckeho priestoru.
vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho
prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.

V oblasti hospodárstva
2.1.

2.3.

vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre jeho
komplexný rozvoj,
2.1.1. prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár a Revúca,
2.1.2. podporovať
prednostné
využívanie
existujúcich
priemyselných
a poľnohospodárskych areálov formou ich rekonštrukcie, revitalizácie
a zavádzaním nových technológií šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia
množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať,
2.1.3. podporovať rozvoj priemyselných a technologických parkov v mestách
Banská Bystrica, Detva, Lučenec, Nová Baňa, Poltár, Tornaľa, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom a v obciach Badín, Hliník nad Hronom, Kriváň, Polomka, Sielnica, Vígľaš.
priemysel, ťažba a stavebníctvo
2.3.1. pri rozvoji priemyslu podporovať a uprednostňovať princíp rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a
plôch, prípadne aj objektov,
2.3.2. podporovať rozvoj súčasnej odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby
s orientáciou najmä na sústavnú modernizáciu technologických procesov
a zariadení šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich
odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať, znižovanie výrobných nákladov a energetickej náročnosti výroby,
zvyšovanie miery finalizácie, kvality a úžitkových parametrov výrobkov,
2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na:
a. rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťažby nerastov v okresoch
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2.4.

3.

Banská Štiavnica a Krupina a na elimináciu jednostrannej orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v súlade s existujúcimi podmienkami
prírodného aj urbanizovaného prostredia a s demografickou situáciou
v okresoch,
regionálny rozvoj
2.4.1. vytvárať územno-technické podmienky na budovanie priemyselných
parkov, vedecko-technologických parkov a priemyselných zón
2.4.2. na budovanie priemyselných parkov prednostne využiť areály nefunkčných
priemyselných zón a objektov,
2.4.3. revitalizovať územia existujúcich priemyselných areálov,

V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.1.

3.2.

usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade
s Koncepciou územného rozvoja Slovenskej republiky 2001 a Programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja.
utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel budovaním rekreačných zón sídelných útvarov.

3.3.

utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej
a medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej
a budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území
a nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a regionálnych cestných trasách kraja a na cykloturistických trasách všetkých kategórií.

3.4.

rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych
miest, obcí a stredísk cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať do ich zastavaného územia a jeho
okolia,
3.4.2. zariadenia a služby mimo zastavaných území miest a obcí, umiestňovať do už
zastavaných lokalít,
3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné,
poznávacie a iné pohybové aktivity.

3.5.

zvyšovať kvalitu vybavenosti stredísk cestovného ruchu na území národných parkov
a veľkoplošných chránených území prírody
3.5.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia,
3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí
zosúlaďovať s požiadavkami štátnej ochrany prírody.

3.6.

rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných
lokalitách a strediskách cestovného ruchu umožniť len v súlade so schváleným
programom, alebo plánom rozvoja obce, mesta, alebo regiónu a len na základe
schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Na územiach s 3. až 5. stupňom
ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, nezakladať nové
lokality a strediská rekreácie, liečby, športu a turizmu.

3.8.

viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do
sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej
krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych
celkov a objektov kultúrnych pamiatok.
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3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás
regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
3.15. využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho
a rekreačného turizmu,
3.16. zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu
ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách
Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny,
3.17. podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.
4.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody
ho fondu
4.1.

4.2.

a pôdne-

rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované
územie európskeho významu, rešpektovať biotopy európskeho významu a národného významu, biotopy chránených rastlín a živočíchov.
zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované chránené územia – Chránenú krajinnú
oblasť Krupinská planina a pre chránené územia kategórií prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený areál a navrhované územia európskeho významu.

4.4.

uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia,
4.4.1. rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie
národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka
a prírodná pamiatka,
4.4.2. rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov
s druhoradým, alebo podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú
v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod
vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier,
4.4.3. rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných chránených území kategórie chránená krajinná oblasť.

4.5.
4.7.

rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.
uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability podmienky ustanovené
4.7.1. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre kategórie a stupne
ochrany chránených území,
4.7.2. zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
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4.7.3.

4.7.4.

zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 o integrovanej prevenci a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich
ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná pre ekosystémy mokradí majúcich medzinárodný význam najmä ako biotypy vodného
vtáctva.

4.8.

zosúlaďovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry s prvkami ekologickej
siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť.

4.9.

eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.).

4.10. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor
urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na
ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie
jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice).
4.11. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.
4.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky
a ich brehové územia, s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné
podmienky pre biotu vodných ekosystémov.
4.13. zabezpečovať zvýšenie ekologickej stability a obnovu biologickej rozmanitosti
v územiach a krajinných segmentoch s narušeným prírodným a životným prostredím.
5.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva
5.1.

rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie
objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky,
vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

5.3.

eliminovať negatívne dôsledky ťažby pod povrchom historických banských miest, ktoré
najmä vo svojich vyšších ťažobných horizontoch ohrozujú stabilitu stavieb aj celých
historických stavebných komplexov.

5.4.

utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu, pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade
s ustanoveniami zákona č. 42/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Obdobne
utvárať podmienky pre ochranu pamätihodností miest a obcí a spolupracovať
s orgánmi samosprávy miest a obcí v rámci kraja.
zabezpečiť osobitnú pozornosť a zvýšenú ochranu
evidovaným, známym
a predpokladaným archeologickým náleziskám a lokalitám v súlade s ustanoveniami
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

5.5.
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5.6.

podporovať dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území historických jadier
miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona, ako aj
v častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým
stavebným fondom.

5.8.

podporovať ochranu hodnotných objektov, areálov a objektov liečebných kúpeľov
a urbanistických komplexov z obdobia konca 19. a prvej polovice 20. storočia.

5.9.

podporovať ochranu historických krajinných prvkov a komplexov (mestské parky, parky v areáloch kaštieľov a kúrií, kúpeľné parky a pod.).

5.12. rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické
regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím.
5.13. uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského, malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického rozptýleného
osídlenia strednej a južnej časti územia kraja.
5.14. rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností
v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.
6.

V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1.

7.

v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
6.1.24.
vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v ťahu E 58 v úseku Zvolen –
Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja,
6.1.26.1. vybudovať súbežnú cestu s R2 s úseku Budča – Zvolen – Detva –
Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja pre dopravu
vylúčenú z R2;
6.1.26.2. úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty I/50, cestu I/50
rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s R2
6.2.
v oblasti rozvoja železničnej infraštruktúry
6.2.1. rezervovať priestor pre výhľadový koridor vysokorýchlostnej trate ako
územnú rezervu s predpokladom jej postupného spresňovania v ďalších
stupňoch územnoplánovacej dokumentácie,
6.2.2. modernizovať železničnú trať TINA Nové Zámky/Palárikovo – Levice –
Zvolen – Lučenec – Košice v celej dĺžke ťahu na území Banskobystrického kraja s postupnou elektrifikáciou a zdvojkoľajnením trate,
6.4.
v oblasti rozvoja infraštruktúry kombinovanej dopravy
6.4.1. systematicky vytvárať územné a stavebno-technické predpoklady na
výstavbu a prevádzku kombinovanej dopravy na železničnej trati TINA –
hranica Nitrianskeho kraja – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – hranica Košického kraja, a na trati – Fiľakovo – hranica s Maďarskou republikou,
v celej dĺžke ťahu na území Banskobystrického kraja
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1.

vodné hospodárstvo
7.1.1. rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé skupinové vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej
vodárenskej sústavy,
7.1.4. dokončiť rozostavané čistiarne odpadových vôd
7.1.6. rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie skupinových kanalizačných
systémov
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7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom verejných vodovodov
a. prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov
b. výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, zdrojov prírodných liečivých vôd
a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, príp. v ich blízkosti
c. výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia
d. výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV

7.2.

7.3.

7.1.12. podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaných území miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery
v povodiach vodných tokov v súlade s ekologickými limitmi využívania územia
a ochrany prírody v súlade s Programom protipovodňovej ochrany Slovenska
do roku 2010 a Protipovodňovými plánmi miest a obcí
7.1.13. zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov a zamedziť v ňom
výstavbu a iné činnosti, ktoré zvyšujú riziko povodňového ohrozenia
7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
zásobovanie elektrickou energiou
7.2.3. rezervovať priestor pre výhľadové 400kV prenosové vedenia v trase Jadrová
elektráreň Mochovce – Rz Horná Ždaňa, Rz Rimavská Sobota- Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ)- Rz Horná Ždaňa, PVE Ipeľ- Rz Medzibrod,
7.2.8. rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné
110 kV vedenia v obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár,
7.2.9. rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie prevodových transformačných
staníc s meniarňou 110/25 kV v Banskej Bystrici (Majer) spojené s realizáciou
elektrifikácie železničnej trate Banská Bystrica - Zvolen - Lučenec - Fiľakovo Košice,
7.2.10. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4
ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny),
zásobovanie plynom a teplom
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,
7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne
zdroje energie,
7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma
a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov
a produktovodov,
7.3.4.
7.3.5.

7.3.4.

rešpektovať ochranné pásmo ropovodných potrubí - 300 m na obidve strany
od krajného potrubia,
podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy,
slnečnej, veternej a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových
zdrojov k systémovej energetike, s uprednostnením sídiel bez perspektívy
zásobovania zemným plynom,
optimalizovať územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín
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7.4.

7.

v súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu s cieľom udržať
a posilniť strategicky dôležité postavenie regiónu z pohľadu medzinárodných
tranzitov a obchodu v Európe,
7.3.4. presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej
politiky a využitím kompetencií miestnych orgánov samosprávy budovanie
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam kde je to
ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už
vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
pošta a telekomunikácie
7.4.1. dokončiť výstavbu základnej siete informačného systému Slovenskej pošty
Bratislava – Nitra – Košice a pripojenie okresných a poverených pôšt na túto
sieť,
7.4.2. rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov,
7.4.3. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného telefónneho vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4
ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1.

vodné hospodárstvo
7.1.1. rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé skupinové vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej
vodárenskej sústavy,
7.1.2. zabezpečiť dostatok zdrojov pitnej vody pre ďalší rozvoj, rozšírením úpravne
vody Málinec, výstavbou povrchového vodného zdroja vodárenskej nádrže
Hronček na Kamenistom potoku a napojením prebytkov vodných zdrojov Dolná Lehota
7.1.3. realizovať prepojenie Západoslovenskej vodárenskej sústavy so Stredoslovenskou vodárenskou sústavou cez skupinové vodovody Gabčíkovo a Žiar
nad Hronom – Žarnovica – Hronský Beňadik (zdroje Gabčíkovo a VN Turček)
7.1.4. dokončiť rozostavané čistiarne odpadových vôd
7.1.5. rekonštruovať a rozšíriť čistiarne odpadových vôd Zvolen, Fiľakovo, Detva,
Banská Bystrica, Kremnica, Revúca, Tisovec, Veľký Krtíš, Podbrezová, Žiar
nad Hronom, Brezno, Hriňová, Poltár, Dudince, Hliník nad Hronom, Valaská,
Donovaly, Klenovec, Banská Belá
7.1.6. rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie skupinových kanalizačných
systémov
7.1.8. vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných
tokov v čiastkových povodiach Hrona, Ipľa a Slanej
7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom verejných vodovodov
e. prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov
f. výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, zdrojov prírodných liečivých vôd
a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, príp. v ich blízkosti
g. výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia
h. výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV
7.1.12. podporovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaných území miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery
v povodiach vodných tokov v súlade s ekologickými limitmi využívania územia
a ochrany prírody v súlade s Programom protipovodňovej ochrany Slovenska
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7.2.

7.3.

do roku 2010 a Protipovodňovými plánmi miest a obcí
7.1.13. zabezpečiť ochranu inundačných území vodných tokov a zamedziť v ňom
výstavbu a iné činnosti, ktoré zvyšujú riziko povodňového ohrozenia
7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
zásobovanie elektrickou energiou
7.2.1. rezervovať priestor pre objekty výhľadovej Prečerpávacej vodnej elektrárne
Ipeľ v katastrálnom území Ďubákovo a v katastrálnom území Málinec,
7.2.2. podporovať systém výroby tepla a elektrickej energie v zdrojoch
s paroplynovým cyklom vo vytypovaných lokalitách (Lučenec, Veľké Zlievce),
7.2.3. rezervovať priestor pre výhľadové 400kV prenosové vedenia v trase Jadrová
elektráreň Mochovce – Rz Horná Ždaňa, Rz Rimavská Sobota- Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ)- Rz Horná Ždaňa, PVE Ipeľ- Rz Medzibrod,
7.2.8. rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné
110 kV vedenia v obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár,
7.2.9. rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie prevodových transformačných
staníc s meniarňou 110/25 kV v Banskej Bystrici (Majer) spojené s realizáciou
elektrifikácie železničnej trate Banská Bystrica - Zvolen - Lučenec - Fiľakovo Košice,
7.2.10. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4
ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny),
zásobovanie plynom a teplom
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,
7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne
zdroje energie,
7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma
a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov
a produktovodov,
7.3.4.
7.3.5.

7.3.4.

7.3.4.

7.3.5.

rešpektovať ochranné pásmo ropovodných potrubí - 300 m na obidve strany
od krajného potrubia,
podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy,
slnečnej, veternej a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových
zdrojov k systémovej energetike, s uprednostnením sídiel bez perspektívy
zásobovania zemným plynom,
optimalizovať územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín
v súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu s cieľom udržať
a posilniť strategicky dôležité postavenie regiónu z pohľadu medzinárodných
tranzitov a obchodu v Európe,
presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej
politiky a využitím kompetencií miestnych orgánov samosprávy budovanie
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam kde je to
ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už
vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
podporovať v oblastiach s podhorskými obcami využitie miestnych
energetických zdrojov pre potreby obyvateľov a služieb.
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7.4.

8.

pošta a telekomunikácie
7.4.1. dokončiť výstavbu základnej siete informačného systému Slovenskej pošty
Bratislava – Nitra – Košice a pripojenie okresných a poverených pôšt na túto
sieť,
7.4.2. rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov,
7.4.3. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného telefónneho vedenia
používať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4
ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1.

8.2.

Školstvo
8.1.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnocennú dostupnosť stredných
škôl, vysokých škôl a ich zariadení na území kraja s osobitným zreteľom na
územné časti vzdialené od ťažísk osídlenia,
8.1.2. podporovať dobudovanie komplexov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Akadémie výtvarného umenia v Banskej
Bystrici a akadémie múzických umení v Banskej Bystrici,
8.1.3. pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej,
sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl a učilíšť,
8.1.4. vytvárať územno-technické predpoklady na vznik a posilnenie detašovaných
pracovísk univerzít a vysokých škôl v ťažiskách osídlenia nadregionálneho
a regionálneho významu,
8.1.5. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich
a preškolovacích zariadení na území regiónu,
8.1.6. zriadiť vyššie odborné školy poskytujúce pomaturitné vzdelávanie
v oblastiach vyžadujúcich podporu regionálneho rozvoja.
Zdravotníctvo
8.2.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu a na včasnú diagnostiku závažných ochorení,
8.2.2. vytvárať územno-technické predpoklady na dobudovanie liečebných zariadení
v kúpeľných miestach, doplniť vybavenosť pre oživenie a zintenzívnenie činnosti stagnujúcich kúpeľov s vyhľadávanými indikáciami,
podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým
v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier,
8.2.4. rozširovať kapacity odborných liečebných ústavov a liečební v súlade
s potrebami obyvateľstva regiónu.
sociálna pomoc
8.3.1. rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb okresov paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov v dôchodkovom veku, ako aj občanov so
zdravotným postihnutím, najmä občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
8.3.2. vytvárať územno-technické predpoklady na zriaďovanie resocializačných
stredísk na poskytovanie starostlivosti občanom po skončení liečby
v zdravotníckom zariadení na liečbu drogových závislostí v okresoch so zvýšeným výskytom drogových závislostí,
8.3.3. podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni.
8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a starostlivosti o dlhodobo chorých a zdravotne ťažko postihnutých
8.2.3.

8.3.

8.4.

Kultúra
8.4.1. vytvárať územno-technické podmienky na rovnomerné pokrytie územia
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8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.

9.

zariadeniami kultúrnych služieb a tým zvýšiť ich dostupnosť vo všetkých
lokalitách kraja,
rozširovať sieť a štruktúru kultúrnych zariadení podľa potrieb okresov, ako
neoddeliteľnej súčasti infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu,
podporovať inštitucionálny rozvoj a aktivity mimovládnych organizácií
a
záujmových združení v oblasti kultúry,
podporovať tvorivé a vzdelávacie aktivity obyvateľstva, prepojiť ponuky
kultúrnych inštitúcií na výchovno - vzdelávací program škôl.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
9.1.

podporovať postupnú realizáciu národných programov zameraných na znižovanie
emisií oxidu uhličitého a ostatných plynných látok vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu, ich podrobné rozpracovanie a realizáciu v podmienkach Banskobystrického
kraja, zabezpečiť realizáciu a implementáciu všetkých environmentálnych programov
na nadnárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni,

9.2.

zabezpečiť dosiahnutie cieľa v kvalite ovzdušia v území podľa § 5 zákona č. 478/2002
Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v oblastiach
riadenia kvality ovzdušia v súlade s vypracovanými Programami na zlepšenie kvality
ovzdušia.

9.3.

ochranu vôd realizovať ako
9.3.1. ochranu v chránených vodohospodárskych oblastiach Veľká Fatra, Nízke
Tatry - západná časť, Nízke Tatry - východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie Hnilca podľa § 31 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
a NV SSR č.13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej
akumulácie vôd,
9.3.2. ochranu vodárenských tokov a ich povodí podľa vyhlášky MP SR č. 525/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú vodárenské toky, ich povodia a vodohospodársky
významné toky
9.3.3. ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004
9.3.4. ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 65 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov
9.3.5. ochranu v citlivých oblastiach podľa § 33 zákona č. 364/2004 Z.z.
9.3.6. ochranu v zraniteľných oblastiach podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z.z.
a vyhlášky MP SR č. 392/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
9.3.7. ochranu pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov podľa
§ 35 zákona č. 364/2004 Z.z., zabezpečením prijateľnej úrovne ochrany podľa Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (príloha č.5 zákona č. 364/2004
Z.z.)
9.3.8. zabezpečiť minimálne dvojstupňové čistenie komunálnych odpadových organicky znečistených priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových tokov v súlade s limitnými hodnotami znečistenia podľa nariadenia vlády
SR č. 491/2002 Z.z. (§ 32 zákona č. 364/2002 Z.z.)
9.3.9. rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na
pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a vyhlášky MZ SR č. 30/2002 Z.z.v
znení vyhlášky č. 146/2004 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu
kvality vody na kúpanie a na kúpaliská
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9.4.

vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity
zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi

9.5.

usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva

9.6.

zabezpečiť na území Banskobystrického kraja lokality pre výstavbu zariadení na
zneškodňovanie, zhodnocovanie ,zber a iné nakladanie s odpadmi

9.7.

sanovať skládky odpadov, ktoré sú rizikovými z hľadiska ohrozenia kvality životného
prostredia.

3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
Sídlo Vígľaš o celkovej výmere katastra 3210 ha a s počtom obyvateľov 1636 predstavuje typ čiastočne rozptýleného sídla na hranici medzi kompaktným a lazníckym osídlením. Sídlo sa nachádza vo východnej časti Zvolenskej kotliny a čiastočne v severnej časti
pohoria Javorie na historických základoch Vígľašského panstva.
Rozvojové predpoklady pre ďalší rozvoj sídla hodnotíme z hľadiska nasledovných
potenciálov:
a) kultúrno- historické hodnoty
b) prírodné, krajinné a ekologické hľadiská
c) územné a technické potenciály
d) urbanistické väzby a sociálno- ekonomické potenciály
a) Osídlenie vo Zvolenskej kotline je archeologicky doložené z obdobia 2400 – 1800 p.n.l.
Najstaršie pamiatky z okolia Vígľaša sú z mladšej doby bronzovej. Rozmach osídlenia bol
v období Veľkej Moravy v období sťahovania Slovanov. Vígľašský hrad, ktorý je už iba
v ruinách, sa začal budovať v 13. storočí. Obývaný bol až do r. 1945, kedy vyhorel.
V polovici 14. storočia bola ustanovená Zvolenská zemianska župa. V rámci nej bolo jedno panstvo so sídlom práve v obci Vígľaš ako „Vígľašské panstvo“. Vígľaš nemá vyhlásenú pamiatkovú zónu. Zástavba v centre obce pod hradom mala v minulosti charakter historického jadra. V uplynulých 50-ich rokoch však došlo (v dôsledku otrasov
z automobilovej dopravy po ceste I/50) k narušeniu viacerých objektov, ich opusteniu pôvodnými obyvateľmi a následnej asanácii. Išlo väčšinou o domy z prelomu XIX. a XX. storočia, ktoré tvorili urbanistický súbor pôvodnej prícestnej zástavby s dominantou hradu na
východnom okraji. Toto historické jadro Vígľaša je čiastočne zaniknuté. Kultúrno – historický a pamiatkovo chránený fond riešeného územia má nadregionálny význam. Jeho
primeranou záchranou, údržbou a využitím najmä v oblasti kultúry a rozvoja cestovného
ruchu je možné významnou mierou prispieť k ekonomickej prosperite obce Vígľaš.
V súpise kultúrnych pamiatok SR sú :
- Zrúcanina hradu, evid. číslo Ss/1123 / hrad je zrekonštruovaný/
- Zvonica, evid. číslo Ss/1124
Okolo oboch pamiatok je vymedzené ochranné pásmo vyznačené v grafickej časti tohto
územného plánu.
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 Osobitná pozornosť je preto venovaná areálu hradu. Nevyhnutné je jeho zakonzervovanie a čiastočná rekonštrukcia s obnovou zastrešenia. Okamžite je potrebné zrealizovať
bezpečnostné opatrenia pre pohyb osôb vo vnútri ruiny hradu. V súčasnosti prebieha realizácia záchrany severnej bašty a pripravuje sa projekčne záchrana a čiastočné využitie aj
ďalších častí hradu.
Vysokú urbanistickú, architektonickú a technickú hodnotu majú pôvodné majere vybudované v rokoch 1903 – 1908 (Pstruša a Hájniková). Doteraz sa zachovala kvalitná architektúra a technické diela (súbory prevádzkových budov, vodojem a vnútro areálové železničné
koľajiská).
 Navrhnuté je vyhlásenie areálu „Masarykovho dvora“ v Pstruši a v Hájnikovej za technické
pamiatky. Oba areály si vyžadujú rekonštrukciu objektov, obnovu parkových a sadovníckych úprav. Okamžitú rekonštrukciu si vyžaduje najmä vodojem v Pstruši a výrobné a
skladovacie priestory v Hájnikovej. Areál v Pstruši je riešený súbežne s týmto územným
plánom urbanistickou štúdiou, ktorá navrhuje jeho využitie pre vidiecku turistiku.
V Masarykovom dvore prebieha rekonštrukcia všetkých budov a v najbližšom čase
bude využívaný na rekreáciu a agroturistiku.
 V prípade získania finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ bude možné obnoviť
v areáli Pstruša aj mlyn a pivnice, v ktorých dozrieval syr.
b) Z hľadiska prírodných, krajinných a ekologických hodnôt predstavuje riešené územie
hodnotný krajinný priestor. Na tomto území sa nachádzajú biologicky a esteticky hodnotné priestory, Národná prírodná rezervácia Rohy a ďalšie priestory, ktoré môžu tvoriť biokoridory a biocentrá ekologickej stability lokálneho a regionálneho významu. Celkový krajinný obraz, ktorý je značne rozdielny v severnej a južnej časti, ponúka veľké možnosti
aktívneho využitia tohto priestoru z hľadiska turizmu a rekreácie.
c) Územné a technické potenciály riešeného územia sú v štruktúre osídlenia, ktoré je rozptýlené a rovnako sú rozptýlené aj historicky založené poľnohospodárske usadlosti prepojené kvalitne vybudovanou dopravnou sieťou a čiastočne vybudovanou technickou infraštruktúrou. Súčasná územnoplánovacia pripravenosť pre rozvoj urbanizácie
v jednotlivých častiach osídlenia je vyčerpaná vzhľadom k územným a technickým rezervám. Priestorové podmienky a výrobné tradície umožňujú na riešenom území vybudovať
priemyselný park pri železničnej stanici na západnom okraji riešeného územia. Pre výhľadový rozvoj výroby je rezervovaná plocha medzi m. č. Hájniková a Podpolianskymi
strojárňami.
d) Urbanistické väzby a sociálno-ekonomické potenciály riešeného územia spočívajú
v polohe na hlavnej urbanizačnej osi Zvolen – Lučenec a v blízkosti okresných sídiel Detva, Zvolen, pre ktoré môže Vígľaš plniť funkciu prímestského, resp. vidieckeho bývania,
prímestskej rekreácie a agroturistiky. Hospodárske usadlosti Vígľaš, Hájniková, Kocaň
disponujú s hodnotnými architektonickými a technickými pamiatkami – objektmi zo začiatku 20. storočia, ktoré spolu s priestorovými a krajinnými hodnotami dávajú možnosti
pre intenzívne využitie v oblasti CR a turistiky.
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Demografické predpoklady rozvoja:
Osada pod Vígľašským hradom a okolité kúrie pochádzajú z 13. až 15. storočia. Samotná obec Vígľaš (Podvígľaš) vznikla až v 17. storočí, po rozdelení veľkého chotára medzi Detvu, Klokoč, Kalinku a Vígľašskú Hutu.
Prvá písomná správa o počte obyvateľov je z roku 1787.
Vývoj počtu obyvateľov:
Rok
1787

Počet obyvateľov
488

1828
1869

636
815

1880
1890

840
884

1970
1980

2031
1768

1988
1991
1995
1999
2000
2001

1683
1625
1586
1595
1610
1636

2008
1659
2013
1675
Z tabuľky vyplýva postupný nárast počtu obyvateľov v 18. a 19. storočí. Od roku 1890 do
roku 1970 neboli údaje k dispozícii. Najvyšší počet obyvateľov mala obec okolo roku 1970.
V období rokov 1988 - 1991 sa počet obyvateľov znížil o 58, v období 1995 – 2000 narástol
počet obyvateľov o 24. Od roku 20001 do roku 2013 narástol počet obyvateľov o 65.
Z prehľadu vyplýva, že obec má priaznivý demografický vývoj.
K 15.3.2000 žilo v obci 1610 obyvateľov, z toho:
 mužov
790
 žien
820
Veková skladba obyvateľov:
 v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov)
 v produktívnom veku (15 - 59 rokov) muži
 v produktívnom veku (15 - 54 rokov) ženy
 v poproduktívnom veku (nad 55, nad 60 rokov)
Spolu

228
1001
258
149
1636

Národnostné zloženie obyvateľov:
 slovenská národnosť
 maďarská národnosť
 rómska národnosť

1484
4
122

Spolu

1610
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Náboženské zloženie obyvateľov:
 rímsko-katolícke
 evanjelické
 grécko-katolícke
 bez vyznania
 ostatné / nezistené
 nezistené

1164
111
1
119
0
215

4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENÉHO OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Riešené sídlo Vígľaš sa nachádza od roku 1996 administratívne v okrese Detva. Do
obdobia tohto nového územno-správneho členenia patrilo do okresu Zvolen. Katastrálne
územie sídla leží na rozhraní dvoch orografických celkov – Zvolenskej kotliny a Javoria. Väčšia časť k.ú., všetky urbanizované časti a hospodárske osady ležia na území Zvolenskej kotliny.
Bývalé okresné sídlo Zvolen je vzdialené od Vígľaša smerom severným len 15 km a
stále plní funkciu vyššej občianskej vybavenosti hlavne vo sfére obchodu, služieb, kultúry a
dopravy. Krajské sídlo Banská Bystrica, ktoré je vo vzdialenosti cca 35 km smerom severným, plní funkciu kvartérneho centra administratívy, obchodu, vzdelanosti a kultúry.
Z hľadiska širších územných väzieb a urbanistických osí sa riešené územie nachádza
na hlavnej sídelnej osi Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava. Táto poloha sídelného útvaru a naviac aj veľmi malé vzdialenosti k obidvom vyšším územným jednotkám –
okresnému sídlu Detva a mesta Zvolen sú dôležité predpoklady pre ďalší rozvoj sídla Vígľaš.
V súlade so záväznými výstupmi ÚPN-VÚC Banskobystrického kraja je potreba vytvárania
podmienok pre rozvoj osídlenia v riešenom sídle, vytvárania podmienok pre zachovanie a
skvalitnenie rozptýleného typu osídlenia, ktoré je v tomto regióne charakteristické. Sídlo Vígľaš predstavuje čiastočne rozptýlený typ osídlenia prechádzajúci až k lazníckemu osídleniu
na južnej a východnej strane. Okolité sídla vo Zvolenskej kotline (Zvolenská Slatina, Očová,
Dúbravy, Holcov majer, Zolná) a v pohorí Javorie (Slatinské Lazy – Klokoč, Stožok, Stará
Huta, Horný Tisovník) sú pre Vígľaš v niektorých funkciách spádové a znamenajú dostatok
pracovných síl, nakoľko v riešenom sídle je vybudovaných niekoľko dôležitých výskumných a
šľachtiteľských inštitúcií, výrobných podnikov a ďalšie zariadenia sú nevyužívané ale znamenajú rezervy pre ďalší rozvoj sídla.

5,6,7. - NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA,
- NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH
FUNKČNÝCH ÚZEMÍ NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO ÚZEMIA,
VÝROBNÉHO ÚZEMIA, REKREAČNÉHO ÚZEMIA, VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
- NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE
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NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE
Obec Vígľaš predstavuje z urbanistického hľadiska čiastočne rozptýlený druh osídlenia. Skladá sa z viacerých častí. Najväčšia urbanizovaná časť obce je Vígľaš, rozprestierajúca sa pod hradom z 13. storočia.
Dolný koniec obce (časť od Zvolenskej Slatiny) leží v pomerne úzkej údolnej nive rieky Slatina a na západných svahoch vyvýšeniny Kaplná. Predstavuje najstaršiu zástavbu. Na
konci 2. sv. vojny bol vígľašský hrad a všetky domy v centrálnej časti zničené. Koncom 40tych rokov boli domy obnovené a postupne boli vybudované ďalšie nové bočné ulice.
V súčasnej dobe táto časť sídla tvorí najkompaktnejšiu urbanistickú štruktúru so súvislou
uličnou zástavbou okolo rušnej štátnej cesty I/50 a niekoľkými pravidelnými bočnými ulicami.
Z južnej strany lemuje zástavbu rieka Slatina, železnica a výbežok pohoria Javorie so zrúcaninou hradu. Dolné úpätie svahu je tiež zastavané.
Horný koniec obce tvorí kompaktnú uličnú zástavbu pod kopcom Kaplná. Zástavba
vznikala postupným obostavaním miestnej komunikácie, ktorá prepája centrálnu časť obce
s pôvodnými majermi Hájniková, Malý Sliač, Holcov majer, Pstruša. Na konci ulice Poľná je
navrhnutá plocha pre funkciu bývania formou IBV.
Areál Vígľašského zámku po ukončení celkovej rekonštrukcie bude využívaný
pre funkciu rekreácie. Navrhnutá je plocha južne od zámku pre funkciu rekreácie vo
forme parku a parkoviska.
Časť Pri škole ( zvaná aj Za zámkom ) je najmladšou urbanizovanou časťou sídla.
Leží na východnom úpätí výbežku Javorie. Z hľadiska urbanistickej štruktúry sa jedná o intenzívnu zástavbu IBV v samostatnej a radovej zástavbe. Mení sa časť plochy občianskej
vybavenosti na funkciu bývania formou HBV.
Časť Pstruša sa nachádza vo východnej časti katastra a Zvolenskej kotliny. Leží na
obidvoch stranách štátnej cesty I/50. Historický základ časti Pstruša tvorí pôvodne zemiansky majer. Bol vybudovaný na začiatku 20. storočia. Objekty z tohto obdobia majú výnimočne architektonickú a technickú úroveň a dodnes sú v relatívne dobrom stave napriek tomu,
že v uplynulom období neboli využívané a boli prestavané. V súčasnosti boli objekty
Masarykovho dvora zrekonštruované včítane nových striech. Areál bude využívaný na
rekreáciu a agroturistiku. Podrobnejší popis je v časti kultúrne a historické pamiatky.
V nadväznosti na pôvodný hospodársky majer boli postavené areály skladov, šľachtiteľských
poľnohospodárskych podnikov a obytnej výstavby. Najväčšia lokalita IBV je v lokalite Dolinky. Navrhnuté je premiestnenie dielne pri bývalej škole do východnej časti Pstruše, čím sa
oddelia funkcie bývania a výroby a nebudú sa vzájomne rušiť. V časti Pstruša južne od
cesty I/50 sa dopĺňa plocha pre funkciu bývania formou IBV
Miestne časti Hájnikova, Malý Sliač, v severovýchodnej časti katastra, Kocaň a Polákovo v južnej časti, majú rovnaký historický vývoj ako majer Pstruša, ale urbanizácia sa nerozvíjala, bytová výstavba je minimalizovaná. V južnej časti katastrálneho územia obce sa
objavuje aj laznícky typ osídlenia.
Návrh urbanistického riešenia akceptuje súčasnú urbanistickú štruktúru sídla, založenú dopravnú a technickú infraštruktúru, voľné disponibilné plochy nadväzujúce na súčasnú
zástavbu v jednotlivých urbanizovaných častiach obce.
Pre rozvoj urbanizácie, a najmä dobudovanie občianskej vybavenosti v centrálnej
časti obce, je prioritná preložka súčasnej cesty I/50, ktorá veľmi výrazne znehodnocuje obytné prostredie hlavne v tejto časti sídla.
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Súčasné zastavané územia sídla predstavujú minimálnu plošnú rezervu pre dostavbu
v stavebných medzerách, prípadne pre modernizáciu a prestavbu bytového fondu. Vzhľadom
k tomu navrhujeme rozšírenie súčasného zastavaného územia sídla v lokalite Pstruša – Dolinky a Pri škole. Pre bytovú hromadnú výstavbu sa výhľadovo uvažuje s voľnou nevyužívanou plochou skladu severne od existujúcich bytoviek.
ZÁSADY A REGULATÍVY URBANISTICKO- ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA
 Dodržať súčasnú urbanistickú koncepciu zástavby, charakteristickú skupinovou zástavbou
a rozvíjať ju v lokalitách určených pre intenzifikáciu a rozširovanie zastavaného územia
obce.
 Pri návrhu urbanistického a architektonického riešenia rešpektovať súčasné historické a
prirodzené – prírodné dominanty: Vígľašský zámok, návršia Kaplná a Boky.
 Pri návrhu novej urbanizácie a intenzifikácie pôvodnej zástavby rešpektovať súčasnú
štruktúru zástavby – súvislú uličnú zástavbu prevažne samostatne stojacich RD v rámci
jednotlivých častí obce.
 Pre modernizáciu a prestavbu bytového fondu, dostavbu občianskej vybavenosti
v centrálnej časti Vígľaš je potrebná prioritná preložka štátnej cesty I/50 mimo urbanizované časti sídla.
 Ponechať čiastočne sa nachádzajúce laznícke formy urbanizácie. V prípade záujmu
umožniť ich modernizáciu, prípadne dostavbu.
 Zachovať a modernizovať zachované urbanisticky a architektonicky hodnotné objekty
hospodárskych areálov pôvodných majerov. Nájsť možnosti využitia pre agroturistiku.
 Pri návrhu základného architektonického riešenia nových objektov RD a prestavieb akceptovať znaky pôvodnej regionálnej architektúry vidieckych foriem, objektov so spádovými sedlovými a valbovými strechami.
 Pri návrhu priemyselného parku nadviazať na existujúce výrobné areály a využiť vybudovanú technickú infraštruktúru
NÁVRH BYTOVEJ VÝSTAVBY
Z prehľadu vývoja počtu obyvateľov obce Vígľaš (viď kapitolu B 3) vyplýva, že úbytok
počtu obyvateľov, ktorý bol zaznamenávaný od roku 1970 (2031 obyv.) do roku 1995 (1586
obyv.) sa zastavil. V týchto rokoch bol znateľný trend migrácie ľudí do miest a vyľudňovania
vidieckych sídiel. Od roku 1995 je evidovaný nárast počtu obyvateľov. V roku 2000 je počet
obyvateľov 1610, t.j. nárast oproti r. 1995 o 24 obyvateľov. Svedčí o tom množstvo nových a
rozostavaných rodinných domov. V obci je stály záujem o výstavbu. Rozvoj bytovej výstavby
obce vyplýva z veľmi malej vzdialenosti od obidvoch okresných sídiel - Zvolena a Detvy, ktoré poskytujú možnosti zamestnania a vyššej občianskej vybavenosti v oblasti kultúry, školstva, obchodu a služieb. Celkový rozvoj obce je podporený aj záväznými výstupmi vyššieho
stupňa ÚPD z hľadiska sídiel nachádzajúcich sa na hlavnej urbanizačnej osi Zvolen – Lučenec.
Domový fond a štruktúra bytového fondu je nasledovná:
–
–
–

počet obyvateľov v r. 2001:
počet domov:
počet bytov:

1636
503, z toho viacbytových 5
666, z toho obývaných 544
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počet neobývaných bytov:
122
byty v bytových domoch
78
byty v rod. domoch
492, cca 1,2 b.j./ 1 RD
obložnosť bytov
3,0 obyv. / 1 byt
Z uvedeného počtu vyplýva, že relatívne malé percento (7 %) bytového fondu je neobývané. Prevažné množstvo bytov a domov je nových a v dobrom technickom stave.
–
–
–
–

Výpočet vývoja počtu obyvateľov v návrhovom období je nasledovný:
Počet obyvateľov

Počet obyvateľov prisťahova-

prirodzeným prírastkom

ných

2013

1650

25

1675

2020

1790

20

1810

2025

1936

25

1961

Rok

Spolu

Celkový nárast obyvateľov obce v období 2013 - 2025 sa uvažuje o 286 obyvateľov. To predstavuje pri obložnosti 3 osoby / 1 byt potrebu nárastu bytového fondu o 95
bytov. Časť týchto bytov je možné získať prestavbou a modernizáciou schátralých a neobývaných bytov. Ďalšia časť bytov sa získa výstavbou nových objektov. Minimálna možnosť je
dostavbou v stavebných medzerách, ostatné nové byty sa uvažujú novou výstavbou rodinných domov na nových stavebných pozemkoch.
Tabuľka navrhovanej bytovej výstavby:
Názov okrsku/
č. lokality
1. Pstruša + Dolinky/
2. Vígľaš – Pri
škole
3. Vígľaš - Centrum
4. Pod Kaplnou
Ostatné časti obce:
5.Hájniková
6.Kocaň
7.Osady a samoty
Obnova neobývaných domov
Spolu

Súčasný stav
Počet
B.j.
Obyv.
objektov

Návrh (nárast)
Počet
B.j.
Obyv.
objektov

Spolu
Počet
Počet
b.j.
obyv.

65

91

273

10

10

35

126

441

105

122

456

2

18

63

140

519

107 RD
3 HBV

200

562

-

-

-

200

562

58 RD
2 HBV

90

265

2

2

7

92

272

21

41

80

-

-

-

41

80

361

25

87

544

1636

33

61

201

25

87

631

1961

Predpokladaný počet obyvateľov obce v návrhovom roku 2025 je podľa tabuľky nápočtu obyvateľov 1961. Z tabuľky navrhovanej bytovej výstavby je zrejmé, že pripravovaná
bytová výstavba poskytuje aj rezervu 23 b.j. pre 69 obyvateľov, resp. je možné uvažovať
s nižšou obložnosťou bytov. Táto rezerva umožňuje alternatívny výber stavebných pozemkov záujemcov o výstavbu. ( Pozn. : v každom navrhovanom rodinnom dome je uvažované s
1,2 bytu ). V navrhovanom demografickom vývoji je zohľadnená prebiehajúca výstavba
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priemyselných parkov a prebiehajúca rekonštrukcia zámku a m.č. Pstruša pre funkciu
rekreácie a agroturistiky. Ďalšiu rezervu tvoria v súčasnosti neobývané rodinné domy, ktoré je možné po rekonštrukcii využiť na trvalé, alebo prechodné bývanie.
I. Pstruša + Dolinky
Navrhnutý je súbor 29 rodinných domov na voľnej ploche obidvoch častí Pstruša
a Dolinky. Pozemok v časti Dolinky má mierny sklon smerom severovýchodným. Ohraničený je zo západu existujúcou obytnou zástavbou, zo severu údolnou nivou rieky Slatiny,
z východu výrobnou zónou Pstruše s nezávadnou výrobou a z juhu blokom trvalého trávneho
porastu. Súbor je napojený na existujúci komunikačný systém a na existujúce inžinierske
siete. V bývalej škole navrhujeme zriadiť dom dôchodcov. Pozemok pre IBV v časti Pstruša sa nachádza južne od cesty I/50. Má mierny sklon smerom západným. Ohraničený
je zo západnej strany existujúcou zástavbou, zo severu cestou I/50, z juhu existujúcim
ihriskom a z východu ornou pôdou.
II. Vígľaš - Pri škole
Navrhnutý obytný súbor s počtom 29 RD je dostavbou existujúceho súboru. Pozemok
má lichobežníkový tvar. Na západnej a severnej strane bezprostredne nadväzuje na existujúcu zástavbu, z východnej strany hraničí s cestou II/591 a z juhu tvorí hranicu okraj lesa.
Západná časť plochy občianskej vybavenosti sa mení na funkciu bývania.
III. Vígľaš – centrum
Navrhnutá je dostavba existujúcich parcelných prieluk o 5 RD v centrálnej časti obce.
Realizácia týchto rodinných domov je podmienená výstavbou preložky cesty I/50 mimo zastavané územie Vígľaša. Využitie obnoveného Vígľašského zámku je navrhnuté na
funkciu rekreácie. Južne od areálu zámku je navrhnutá rekreačná plocha s využitím na
park a parkovisko.
IV. Pod Kaplnou
Navrhnutá je dostavba existujúcich parcelných prieluk o 7 RD + 2 RD na konci ul.
Poľná a zväčšenie plochy verejnej zelene.
V., VI., VII. Hájniková, Kocaň, osady a samoty
Navrhnutá je rekonštrukcia a priebežná údržba existujúcich budov a priestranstiev
s perspektívou poskytovania služieb v rámci agroturistiky. Hajniková je využívaná pre
priemyselnú výrobu.
VIII. Breziny
Navrhnuté obytné územie, prepája územia Vígľaš - Pri škole a miestnu časť Pstruša.
Ohraničené je zo západu cestou II/591 a zo severu cestou I/50. Táto, v súčasnosti významne
zaťažená komunikácia, sa po vybudovaní rýchlostnej komunikácie R2 Zvolen – Lovinobaňa
stane opäť hlavnou rozvojovou osou obce, slúžiacou prevažne jej obyvateľom. Pozdĺž nej je
navrhnuté rozvojové územie umožňujúce výstavbu cca 200 rodinných domov.
NÁVRH OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Súčasné funkcie občianskej vybavenosti sú rozptýlené po celej obci v súlade
s urbanistickou štruktúrou sídla. Relatívne najviac zariadení sa nachádza v centrálnej časti.
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V časti Pstruša je zastúpenie občianskej vybavenosti iba v základných funkciách. Z vyššej
občianskej vybavenosti plní funkciu vybavenosti nad rámec obce len zdravotné stredisko,
ktoré plní zdravotnú starostlivosť pre obce Horný Tisovník, Stará Huta, Klokoč a Slatinské
Lazy.
Nad rámec vlastnej obce sa tu nachádzajú administratívne zariadenia: Lesná správa
Očová a zariadenia poľnohospodárskej výroby, ktoré sú popísané v samostatnej časti.
Prehľad základnej občianskej vybavenosti s návrhom kapacít na obdobie do roku 2015
Druh vybavenosti

Počet pracovníkov
stav
návrh

Školstvo a výchova
 materská škola, 40 detí
4
 základná škola, 318 ž. (24+6)
30
 školská jedáleň
4
Kultúra a osveta
 kultúrny dom (230+70 miest)
 sobášna sieň
 knižnica (6700 zv.)
1
 rím.kat. kostol
1
Telovýchova a šport
 telocvičňa
 ihriská (2 futbalové, 2 tenisové, volejbalové,
hádzanárske, univerzálne pre minifutbal)
 cyklistické dráhy, agroturistika – konské dráhy
Zdravotnícka a sociálna starostlivosť
 ambulancia prakt. lekára
2
 ambulancia zubného lekára
2
 ambulancie odborných lekárov
(detský, gynekologický)
 lekáreň
1
 dom dôchodcov
Obchody
 potraviny + zmieš. tovar (6 predajní)
9
 predajňa obuvi
1
 predajňa textilu a odevov
1
 predajňa papier, hračky, suveníry, drog.
 predajňa záhrad. potrieb a dom. potrieb
 predajňa kvetov a semien
Stravovanie a ubytovanie
 reštaurácia (36 stoličiek)
4
 pohostinstvá – pivárne (4 prev.)
8
 penzión pre agroturistiku (60 postelí)
 stravovacie zariad. a kaviareň penziónu
 ubytovanie v zámku 124 lôžok
 reštaurácia a kaviareň v zámku
-

5
32
4
1
1
1
-

2
2
4
2
25
12
1
2
2
2
1
4
8
4
6
10
10
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 ubytovanie v Masarykovom dvore 40 lôžok
 reštaurácia a bistro v Masarykovom dvore
Služby
 kaderníctvo - holičstvo
 pošta
 veľkosklad GORENJE
 dom smútku
 oprava obuvi
 práčovňa – zberne
 požičovňa šport. potrieb
 expozitúra bank. ústavov
Administratíva
 obecný úrad
 Lesná správa Vígľaš
 Lesná správa Očová
Spolu pracovníkov

-

5
8

1
5
5
-

2
5
5
1
2
1
3

3
8
4

3
8
4

93

188

Z tabuľky vyplýva nárast o 95 pracovných miest v zariadeniach občianskej vybavenosti.
Štruktúra občianskej vybavenosti sa v návrhovom období v zásade nemení, ale sa
rozširuje v niektorých odvetviach a dopĺňa sa zariadenie pre cestovný ruch a turizmus
v oblasti agroturistiky.
Rozvojové plochy pre zariadenia občianskej vybavenosti v lokalite Breziny vytvárajú
potenciál pre rozšírenie škály poskytovaných služieb obyvateľom i návštevníkom obce, ako
i vytvoria zázemie priľahlým výrobným areálom. Nové centrum vybavenosti tak výrazne
priblíži občiansku vybavenosť obyvateľom existujúcich i navrhovaných obytných území
mestskej časti Pstruša. Návrh ráta s rozšírením škály zariadení pre cestovný ruch a turizmus
ako i podporou rozvoja v oblasti agroturistiky. Celkový potenciál navrhovaných rozvojových
území v lokalite Breziny vytvorí predpoklady pre vznik cca 400 pracovných miest v oblasti
obchodu, služieb, športu a rekreácie.
ZÁSADY A REGULATÍVY, ZAKÁZANÉ A PRÍPUSTNÉ VYUŽÍVANIE PLÔCH PRE BYTOVÚ A OBČIANSKU VÝSTAVBU

1.
2.
3.

4.

Vytvárať územné a legislatívne podmienky pre ďalší rozvoj sídla, nárast, skvalitnenie
bytového fondu a občianskej vybavenosti.
Do realizácie preložky štátnej cesty I/50 mimo zastavanú časť obce rozvíjať obytné a
vybavenostné funkcie mimo kontaktu s týmto dopravným koridorom.
Prioritne využiť pre zástavbu rod. domami stavebné prieluky a možnosti prestavby, dostavby pôvodných objektov bez nároku na nové komunikácie v zadných záhradných
častiach pozemkov.
Po realizácii preložky cesty I/50 uvažovať s komplexnou revitalizáciou centra obce. Plochy v centre obce určené pre občiansku výstavbu je neprípustné zastavať rodinnými
domami alebo objektmi s inou neprípustnou funkciou, akou sú výrobné a skladové areály.
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5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Nové kapacity občianskej vybavenosti uvažovať okrem centra obce aj na určených plochách v kontakte s novou obytnou výstavbou v miestnych častiach Pstruša – Dolinky, Pri
škole a Za kaplnou.
V prípade záujmu umožňovať zriaďovanie nenáročných zariadení občianskej vybavenosti (obchody a služby) aj v rámci obytných objektov – rodinných domov.
V obytnej výstavbe (v rámci RD) je neprípustné zriaďovať prevádzky výroby a skladov,
ktoré by zhoršovali obytné prostredie nadmerným hlukom, prachom, odpadmi, nárokmi
na dopravu a pod.
Pre novú bytovú funkciu formou IBV a HBV a pre príslušnú občiansku vybavenosť pripraviť plochy Pstruša - Dolinky, Za školou.
Pre bytovú výstavbu formou nízkopodlažných bytových domov a pre vybavenosť športových plôch vo výhľade rezervovať nadmerné plochy drevoskladu súbežne s existujúcimi
bytovkami v miestnej časti Vígľaš – dolný koniec.
Je neprípustné zastavovať plochy ležiace v ochranných pásmach sietí technickej infraštruktúry a plochy určené pre ekostabilizačnú zeleň, verejnú zeleň a plochy pre šport.
Doporučuje sa navrhovať pozemky RD o veľkostiach 600 - 1000 m2 s možnosťou zriaďovania pridomových záhrad a zadného prístupu do záhrad.
Pre objekty občianskej vybavenosti je nutné zriaďovať v súlade s platnými predpismi
odstavné plochy pre osobné automobily.
Objekty RD navrhovať po architektonickej stránke v súlade s pôvodnými tvarmi a znakmi
regionálnej architektúry. Výšky objektov max. 2 nadzemné podlažia, prestrešenie spádovými sedlovými, valbovými strechami a pod.

NÁVRH VÝROBY A SKLADOV, PRÍPUSTNÉ, OBMEDZENÉ A ZAKÁZANÉ FUNKČNÉ
VYUŽÍVANIE PLÔCH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obec Vígľaš je charakteristická pomerne rozsiahlym a pestrým zastúpením funkcií
výroby a skladov. Zastúpené je poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, ťažobný priemysel,
stavebný priemysel, drevárska výroba, doprava a sklady. Prioritne je zastúpené poľnohospodárstvo, ktoré má aj najväčšie historické úspechy začínajúce v 14. storočí, keď boli sformované feudálne panstvá Zvolenskej stolice. Jedným z týchto panstiev bolo Vígľašské. Drobná
šľachta dostala od vrchnosti do užívania majetky. Vtedy vznikli majere, ktoré tvoria dnešné
časti obce Pstruša, Kocaň, Hájniková. Neskoršie - na začiatku 20. storočia - prekvitala poľnohospodárska výroba na uvedených majeroch. Po vzniku ČSR bola pozornosť venovaná
hospodárskemu dvoru Pstruša – tzv. „Masarykov dvor“. Mal samostatnú elektráreň, pálenicu,
vodojem, mlyn a dosahoval úspechy v plemennom chove dobytka.
V súčasnom období je poľnohospodárska výroba zastúpená prevažne šľachtiteľstvom
v rastlinnej výrobe, skladovými priestormi pre osivá, kontrolným a skúšobným poľnohospodárskym ústavom. Priama poľnohospodárska výroba je zastúpená živočíšstvom a rastlinnou
výrobou v podniku Agrosev, spol. s r.o. Detva.
Riešenie priemyselného parku - návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
Na základe záujmu investorov je priemyselný park členený na päť častí – A, B, C, D
a E. Časti A, B, C, a D sú určené na výrobnú funkciu, časť E je vyčlenená pre logistické centrum. Časti B a C je možno členiť na menšie časti, v prípade záujmu investorov o menšie
výrobné plochy.
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Rámcové plošné členenie priemyselného parku

plošná výmera v ha

Logistické centrum ......................................................................................................2,130
Výrobný okrsok „A“ ..................................................................................................... 5,192
Výrobný okrsok „B“ ....................................................................................................10,207
Výrobný okrsok „C“ .................................................................................................... 8,371
Výrobný okrsok „D“ .................................................................................................... 8,0
Komunikačný systém + odstavné a parkovacie plochy ............................................. 2,597
Izolačná zeleň ........................................................................................................... 1,3791
Spolu
37,8761
Na západnom okraji priemyselného parku je situované navrhované logistické centrum,
ktoré bude zabezpečovať všetky služby súvisiace s prevádzkou, tokom materiálov
a výrobkov, a tiež so starostlivosťou o zamestnancov. Skladá sa z informačnej, administratívnej, stravovacej, obchodnej a obslužnej časti.
Členenie logistického centra

počet zamestnancov

Informácie ..................................................................................................................... 3
Administratíva ..............................................................................................................17
Stravovacie centrum ................................................................................................... 20
Obchodné a obslužné centrum ..................................................................................... 10
Spolu

50

Predpokladaný počet pracovných miest v priemyselnom parku:
Vo výrobe ............................................................................................ 150 zamestnancov
V logistickom centre a v službách ....................................................... 50 zamestnancov
Spolu

200 zamestnancov

Výrobná zóna priemyselného parku je členená komunikačným systémom na štyri časti. Týmto je vytvorená možnosť umiestnenia štyroch firiem, v prípade záujmu s možnosťou
umiestnenia aj viacero menších firiem v častiach „B“ a „C“. Výrobné objekty navrhujeme
umiestňovať na stavebnej čiare, ktorá je určená 15 m od okraja vozovky obslužných komunikácií. Týmto bude zabezpečený pohyb nákladných vozidiel a manipulácia so surovinami
a hotovými výrobkami vo vnútornom priestore všetkých firiem podnikajúcich v priemyselnom
parku.
Existujúca zástavba na východnom okraji je od výrobných objektov oddelená 40 m
širokým pásom navrhovanej parkovej zelene, ktorá má filtračnú, estetickú a relaxačnú funkciu.
Vzdialenosť výrobných objektov od cesty I/50 je navrhnutá tiež vo vzdialenosti 40 m od
okraja vozovky. Do severnej časti riešeného územia zasahuje ochranné pásmo VVTL plynovodu. Vo vnútri tohto ochranného pásma nie je možné postaviť žiadne budovy. Možno v ňom
vytvoriť voľnú skládku nehorľavých materiálov a môže slúžiť ako manipulačná plocha.
Výsadba zelene, sadové a parkové úpravy sú navrhnuté pozdĺž východného, južného
západného a severného okraja riešeného územia. Všetky plochy zelene budú súčasťou výrobných plôch jednotlivých firiem. Majú ochrannú relaxačnú a estetickú funkciu.
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Podrobnejší popis výroby a skladov zastúpených v obci Vígľaš je v v nasledovnej
tabuľke:
Názov organizácie /
lokalita areálu
OLZ Kriváň
Lesná správa Vígľaš
Železničná ul.
OLZ Kriváň
Lesná správa Očová
Železničná ul.
Expedičný sklad dreva Vígľaš
pri štátnej ceste I/50
západný okraj obce
Agrosev, spol. s r.o. Detva Pstruša
objekt bývalého ŠM a JRD
Vígľaš

Súčasné stavy a kapacity

Návrh do r. 2015

8 THP + 5 robotníkov

zostáva a neuvažuje sa
s rozširovaním

4 THP

zostáva a neuvažuje sa
s rozširovaním

2 THP

zostáva, uvažuje sa so zmenšením súčasného stavu

60 prac. + 20 prac. sezónne
1300 ha orná pôda, 700 ha TTP
500 ks ošípané, 250 ks dojníc
200 ks HD, 1000 ks šľachtiteľský
chov oviec
28 pracovníkov
115,5 ha výmera pôdy

VÚ rastlinnej výroby Piešťany
Šľachtiteľská stanica Pstruša
Osivo a.s. Zvolen – prev. Vígľaš
18 zamestnancov
nachádza sa v časti Pstruša
Ústr. kontrolný a skúšobný ústav
30 zamestnancov
poľn.Zvolen – pracovisko Vígľaš
30 ha pozemkov včetne areálov
(prev.objekt je v k.ú. Zv.Slatina)

plošné zmenšenie areálov, ŽV
zmena na agroturistiku
1000 ks ošípaných
1000 ks dojníc, ostatné zostáva
zostáva, nie sú nároky na rozširovanie areálu
zostáva, nie sú nároky na rozširovanie areálu
zostáva, nie sú nároky na rozširovanie areálov

Závody lesnej techniky B.B.
pracovisko Vígľaš

8 zamestnancov

zostáva, rozširovanie smerom
k obytným objektom je neprípustné

Železnice SR

10 zamestnancov
osobná stanica
vykládka a nakládka pre nákl.
dopravu

zostáva s rozširovaním sa neuvažuje

10 zamestnancov

zostáva, rozširovanie sa nenavrhuje

20 zamestnancov

zostáva

15 zamestnancov

postupné premiestnenie mimo
obytnú zónu obce

Sklady Štátnych hmotných rezerv – na západnom okraji obce
pri železničnej stanici
Stredoslov.kameňolomy a štrkopiesky Žilina – lom Vígľaš
Drevovýroba Melicherčík s.r.o.
v časti Pod Kaplnou
Asta s.r.o. – stavebná výroba
Nové podnikateľské subjekty vo
výrobnej sfére a v službách
Spolu

cca 130 zamestnancov
368 zamestnancov

cca 50 zamestnancov
418 zamestnancov

Pracovné príležitosti v službách v roku 2015 ....................................................... 188 miest
Celkový počet pracovných miest v obci v roku 2015 (188+418)........................... 606 miest.
(mimo rozvojového územia Breziny)
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REGULATÍVY A LIMITY PRE VÝROBU A SKLADY
Prípustné využívanie plôch:
1. Prípustné je využívať súčasné plochy výroby a skladov, ktoré nie sú v kolízii so záväzne
schváleným rozvojom obce a nezhoršujú podstatným spôsobom životné prostredie alebo
okolité obytné prostredie. To sú nasledovné zariadenia: OLZ Kriváň, LS Vígľaš, LS Očová, Exped. sklad dreva Vígľaš, VÚ RV Piešťany, ŠS Pstruša, Osivo Zvolen, ÚKSÚP Zvolen, ŽSR, SŠHM.
2. V rámci areálov uvedených v bode 1 je prípustné navrhovať rekonštrukcie, modernizácie
objektov a výrobných zariadení za účelom zlepšenia ŽP a celkového estetického a architektonického vzhľadu objektov, prípadne zmenu funkcií na iné menej rušivé.
3. Doporučuje sa postupné zmenenie výrobných poľnohospodárskych funkcií ŽV
v hospodárskych dvoroch Pstruša a Vígľaš – Rybník – západná časť dvora na funkcie
s menším negatívnym dopadom na ŽP. V hospodárskom dvore Pstruša sa navrhuje postupná zmena funkcie na zariadenia pre agroturistiku. Zo ŽV zostane len chov koní a
pod.
4. Doporučuje sa premiestňovanie ŽV podniku Agrosev, spol. s r.o. Detva. do stredísk
Kocaň a Palákovo.
5. Pri výbere plochy pre priemyselný park maximálne využiť existujúce výrobné areály, menej kvalitnú pôdu a existujúcu technickú infraštruktúru. Z tohto hľadiska uprednostniť plochu pri železničnej stanici.
6. Podporovať využitie výrobných plôch pre rozvoj zariadení na využitie obnoviteľných
zdrojov energie (fotovoltaická elektráreň)
1.
2.

3.
4.

Neprípustné využívanie:
Nepripúšťa sa umiestňovať zdravotne závadné výroby a prevádzky v obytnej zóne obce.
Nepripúšťa sa rozširovať súčasné areály výroby a skladov smerom k obytným objektom
a v ochranných pásmach tranzitných vedení, v chránených územiach s prírodnými a historickými hodnotami.
Nepripúšťa sa ďalšie rozširovanie kameňolomu Vígľaš za hrebeň kopca Šamilovec.
Doporučuje sa v súčasných areáloch výroby na nadmerných plochách a v nevyužívaných
objektoch zriaďovať iné funkčné náplne pre podnikateľskú sféru, predovšetkým prevádzkové – administratívne zariadenia, priemyselný park, sklady, alebo menšiu nenáročnú výrobu.

NÁVRH REKREÁCIE, TURIZMU A ŠPORTU
V súčasnej dobe nie sú v obci rozvinuté žiadne aktivity v oblasti rekreácie a turizmu.
Obec má predpoklady pre rozvoj týchto aktivít cestovného ruchu a to z hľadiska kultúrnohistorického, krajinno-ekologického. Severná časť územia katastra tvorí predpolie do masívu
Poľana, ktorá je chránená ako veľkoplošne chránené územie (CHKO Poľana). Priamo
v centrálnej časti obce sa nachádza na výbežku pohoria Javorina zrúcanina Vígľašského
hradu z 13. storočia. Južná a juhovýchodná časť k.ú. Vígľaš predstavuje typ heterogénnej
kotlinovej až hornatej krajiny vhodnej pre rozvoj rekreácie, turizmu a športu. Pôvodné hospodárske majere, hlavne Pstruša, ďalej Hájnikova a Kocaň predstavujú stavebno-technicky
hodnotné objekty vhodné pre využitie niektorých druhov CR, agroturistiky, prípadne zachovanie niektorých objektov ako technických pamiatok.
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Aktivita súvisiaca s návštevnosťou Vígľašského hradu, ktorý bol ešte v roku 1945
obývateľný a konci II. svetovej vojny bol ruskými vojskami zničený je v súčasnosti e
zrekonštruovaný s možnosťou ubytovania rekreantov a s možnosťou poskytovania
služieb v cestovnom ruchu.
Športové aktivity obce boli obmedzené na 1 telocvičňu a futbalové ihriská. Navrhnutý
je rozvoj športových aktivít v miestnej časti Pstruša.
Pre rekreačné účely je navrhnuté využitie sedla medzi Horným a Dolným Chvojnom.
Sedlo je vhodné pre krátkodobý pobyt v kvalitnom prírodnom prostredí, s panoramatickými
výhľadmi na rozptýlené osídlenie, na Zvolenskú kotlinu, na pohorie Javorie i na masív Poľany. Je tiež cieľovým bodom cykloturistických trás smerom od Pstruše, Kocane a Slatinských
Lazov.
Ďalšou lokalitou navrhnutou na rekreačné využitie je okolie minerálneho prameňa
v údolí Hutnianskeho potoka, južne od m.č. Kocaň. Predpokladom využitia tejto lokality je
vybudovanie mostíka pre peších cez potok a čiastočné odstránenie zamokrenia územia.
Masarykov dvor v miestnej časti Pstruša je vhodný pre aktivity v agroturistike.
Predpoklady sú v chove koní, v nadväzných jazdeckých aktivitách, v obnovení pôvodných
spôsobov hospodárenia a výroby zo začiatku 20. storočia ( mlyn, výroba syrov, chov oviec,
atď.). Priamo v areáli je navrhnutá aj ubytovacia a stravovacia kapacita - 40 miest v penzióne
a 100 stoličiek v štýlovej reštaurácii a v bistre.
Vo východnej časti lokality Breziny je navrhnutý rozvoj zariadení rekreácie a cestovného ruchu, ktoré by mali napomôcť rozvinúť i tento aspekt ekonomiky obce. Rozvojové plochy
sú navrhnuté vo väzbe na súčasné zastavané územie miestnej časti Pstruša. Toto riešenie
umožní využiť zariadenia nielen pre návštevníkov, ale rovnako i obyvateľov obce. Poloha na
okraji zastavaného územia a v blízkosti vodného toku vytvára zároveň predpoklady pre rekreačné využitie priľahlej krajiny. Navrhované rozvojové plochy vytvárajú potenciál pre lokalizáciu zariadení prechodného ubytovania pre cca 300 a zariadení športu pre cca 500 návštevníkov. Tieto budú prirodzene doplnené zariadeniami verejného stravovania a inými doplnkovými službami umiestnenými na rozvojových plochách pre CR a turistiku ako i plochách
občianskej vybavenosti.
Regulatívy pre návrh rekreácie, turizmu a športu
1. Pri návrhu zariadení aktivít a dopravných trás (chodníky, cyklodráhy, konské dráhy a
pod.) pre rekreáciu a turizmus akceptovať zásady ochrany prírody a krajiny, PPF, LPF.
Menovite vyhlásené veľkoplošné a maloplošné chránené územia a časti prírody, závery
miestneho systému ekologickej stability a ochrany prírody.
2. Pre zariadenia CR sa doporučuje využiť hlavne súčasné stavebno-technické potenciály,
jedinečné hodnotné areály napr. Masarykov dvor Pstruša, areál Víglašského zámku a
existujúcu dopravnú sieť.
3. Pri návrhu zariadení rekreácie a CR je potrebné uvažovať so širšími územnými väzbami
a aktivity obce Vígľaš previazať so širším okolím.
4. Využiť minerálne pramene na južnom okraji riešeného územia na rozvoj rekreácie a turizmu
5. Pri návrhu zariadení pre cestovný ruch, rekreáciu a turizmus dbať o ich začlenenie do
okolitej zástavby obce s maximálnou výškou objektov 3 nadzemné podlažia,
zastrešených šikmou strechou s využiteľným podkrovím.
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8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Zastavané územie Vígľaša sa skladá z viacerých častí :
- Vígľaš – centrum
- Pri škole
- Pod Kaplnou
- Pstruša
- Hájniková
- Kocaň
- Malý Sliač
- Osady a samoty
- Breziny
Vígľaš – centrum je vymedzené schválenou hranicou zastavaného územia, ktorá je
na západnej strane totožná s katastrálnou hranicou obcí Vígľaš a Zvolenská Slatina, smerom
severným križuje cestu I/50 a niekoľkými lomami stúpa do svahu návršia Kaplná. Severná
hranica prebieha rozhraním záhrad a lesa. Východná hranica prebieha od východného okraja úpätia svahu Kaplnej smerom k ceste I/50 prebieha popri nej v oblúku, križuje tok Slatiny a
železničnú trať a po 150 m sa lomí smerom západným. Južná hranica prebieha proti svahu,
dosahuje prístupovú cestu k Vígľašskému hradu, prebieha pozdĺž nej, na začiatku zástavby
sa lomí smerom juhozápadným a prebieha rozhraním záhrad a lesa. Po dosiahnutí najjužnejšieho bodu sa lomí smerom severným a severovýchodným, po 300 m sa lomí smerom
severozápadným, dosahuje železničnú trať, križuje tok Slatiny, prekračuje ju, lomí sa smerom južným, sleduje pravý breh Slatiny až po hranicu katastrálneho územia, lomí sa smerom
severným a po 500 m dosahuje východiskový bod.
Oproti pôvodnej hranici je zastavané územie rozšírené o trojuholníkovú plochu na západnom okraji pre priemyselný park a o výhľadovú plochu pre skupinu rodinných domov na
západnom svahu návršia Kaplná.
Pri škole je vymedzené z východnej strany okrajom cesty I/50 a II/591. Zo severnej
strany hranicou záhrad existujúcej zástavby. Zo západnej strany okrajom lesa. Z južnej strany priamkou spájajúcou okraj lesa v mieste lomu vzdušného elektrického VN vedenia
s okrajom cesty II/591 kolmo na túto cestu.
Oproti pôvodnej hranici je zastavané územie rozšírené o lichobežníkovú plochu medzi okrajom existujúcej zástavby a južnou hranicou. Časť tejto plochy je vyčlenená pre výhľadovú výstavbu.
Pod Kaplnou je južná hrania totožná s východným cípom hranice m.č. Vígľaš – centrum. Východná a severná hranica prebieha rozhraním záhrad existujúcej zástavby a bloku
poľnohospodárskej pôdy. Západná hranica prebieha východným svahom návršia Kaplná.
Oproti pôvodnej hranici sa zastavané územie v tejto m.č. na konci ulice Poľná rozširuje o plochu pre rodinné domy.
Pstruša je naviazaná na cestu I/50. Jej väčšia časť leží severne od cesty a menšia
časť na južnej strane. Západná hranica prebieha rozhraním existujúcej zástavby a blokom
ornej pôdy medzi cestou I/50 a železničnou traťou v nive Slatiny. Severná hranica prebieha
údolnou nivou Slatinky. Východná hranica prebieha rozhraním existujúcej zástavby a blokom ornej pôdy medzi okrajom údolnej nivy Slatiny a cestou I/50, križuje ju a pokračuje okra35
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jom zástavby a futbalového ihriska. Južná hranica prebieha rozhraním existujúcej zástavby a
blokom ornej pôdy, križuje miestnu komunikáciu spájajúcu m.č. Pstruša a Kocaň a lomí sa
smerom severným a po 400 m dosahuje cestu I/50.
Oproti pôvodnej hranici je zastavané územie rozšírené plochu medzi východnou a
západnou časťou Pstruše zvanú Dolinky, na ktorej je riešený nový súbor rodinných domov.
Hájniková je pôvodný majer a preto je zo všetkých strán ohraničená rozhraním existujúcej zástavby a poľnohospodárskou pôdou. Komunikačné spojenie je z južného a východného smeru.
Oproti pôvodnej hranici nie je žiadna zmena.
Kocaň je tiež pôvodný majer a preto je zo všetkých strán ohraničená rozhraním zástavby a blokmi ornej pôdy. Komunikačné spojenie je zo severnej a západnej strany.
Oproti pôvodnej hranici nie je žiadna zmena.
Malý Sliač leží na severozápadnom svahu masívu Rohy. Severná hranica je rozhraním existujúcej zástavby a lesa. Východnú, južnú a západnú hranicu tvorí rozhranie existujúcej zástavby a poľnohospodárskej pôdy.
Oproti pôvodnej hranici nie je žiadna zmena.
Osady a samoty : Skupinu rodinných domov na západnom okraji m.č. Očovej -Holcov
majer navrhujeme odčleniť z katastrálneho územia Vígľaša a pričleniť do katastrálneho územia Očovej.
Ostatné osady a samoty na južnom okraji katastrálneho územia sú navrhnuté na rekonštrukciu v existujúcej hranici zastavaného územia.
Lokalita Breziny je v súčasnosti využívaná pre poľnohospodárske účely a tvorí ju
prevažne orná pôda. Vo východnej časti prilieha k zastavanému územiu miestnej časti
Pstruša. Zo severu a západu je ohraničená koridormi ciest I/50 a II/591. Bude využívaná
pre výstavbu priemyselného parku
Oproti pôvodnej hranici je preto zastavané územie rozšírené o plochu vymedzenú zo západu
cestou II/591, zo severu cestou I/50, z východu účelovou komunikáciou, vedúcou k areálu
poľnohospodárskeho družstva a z juhu jej spojnicou s cestou II/591, vedenou po okraji
navrhovaného rozvojového územia.

9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
Na riešenom území sú vymedzené ochranné pásma dopravných trás a zariadení,
vodných zdrojov a vodných tokov, energetických vedení, telekomunikačných káblov, plynovodov a výrobných areálov .
Zároveň sú vymedzené koridory pre vzdušné elektrické vedenie veľmi vysokého napätia, pre preložku cesty I/50, a pre vysokorýchlostnú trať.
- Ochranné pásmo rýchlostnej cesty R2 je stanovené .......100 m od okraja vozovky na
každú stranu.
- Ochranné pásma ciest a miestnych komunikácií (v zmysle § 11 cestného
zákona):
- Cesta I. tr. č. 50 ........................................... 50 m od osi vozovky na obidve strany
- Ochranné pásmo cesty II. triedy ................ 25 m od okraja vozovky na obidve strany
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Miestne komunikácie............................................. 15 m od osi vozovky na obidve strany
Ochranné pásmo železnice je 60 m od osi koľaje a všetka stavebná činnosť v tomto
ochrannom pásme podlieha dodržaniu ustanovení zákona č. 164/1996 Z. z. ´
ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií je v zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného kanalizačného potrubia na obidve strany na 1,5 m
na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm včítane a na 2,5 m
pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
-

-

-

Ochranné pásmo vodohospodársky významného toku je do 10 m od brehovej čiary
a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Vodohospodársky významné toky sú dané vyhláškou MŽP SR č. 525/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
Ochranné pásmo elektrických vzdušných vedení VN je................ 10 m na obe strany od
krajného vodiča.
Trafostanice majú stanovené ochranné pásmo...........................................................10 m
Ochranné pásmo VVTL plynovodu je stanovené..100 m od osi potrubia na každú stranu,
Ochranné pásmo STL plynovodu je stanovené................................ 3 m od osi potrubia
na obidve strany,
Ochranné pásmo regulačnej stanice plynu je stanovené................ 15 m od oplotenia stanice
Ochranné pásmo telekomunikačných káblov je stanovené 1 m od osi kábla na obidve
strany.
Rešpektovaná je trasa a ochranné pásmo optického kábla prebiehajúceho severozápadným okrajom územia
Časť katastrálneho územia Vígľaša sa nachádza v ochranných pásmach letiska
Očová, ktoré sú vyznačené v mape č. 4. Do riešeného územia zmien a doplnkov č.
6 nezasahujú a sú aj mimo všetkých rozvojových plôch riešených v platnom
územnom pláne obce Vígľaš a jeho zmien a doplnkov. V zmysle rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-92/91 zo dňa 20. 3. 1991 pre k. ú. Vígľaš platí výškové
obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 1:25) s výškovým obmedzením
432 - 443,8 m n. m. Bpv. V zmysle § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona v povoľovacom konaní stavieb je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách
a zariadeniach:
▪ ktoré by svojou výškou, resp. svojim charakterom mohli narušiť obmedzenia
stanovené ochrannými pásmami letiska Očová,
▪ vysoké 100 a viac nad terénom (§30 ods. 1 písmeno a)),
▪ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b))
▪ zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN
110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno
c)),
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▪ zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)).

10. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI
Obrana štátu
V zmysle § 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa budú
na riešenom území budovať jednoduché úkryty budované svojpomocne v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Pre zabezpečenie ochrany obyvateľov ukrytím budú v rodinných domoch a v
ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 50 obyvateľov, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, vybudované jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS)
s dvojúčelovým využitím podľa ustanovení § 4, 5, 6 a 12 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu s kapacitou nad 50 zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti budú
vybudované plynotesné úkryty podľa ustanovení § 4, 5, 6 a 11 citovanej vyhlášky.

Z hľadiska civilnej ochrany má obec spracovaný a schválený plán ukrytia obyvateľstva a je dodržaný súčasný úkrytový fond „úkrytov budovaných svojpomocne“, ktoré zabezpečujú ukrytie pred účinkami možných mimoriadnych udalostí za brannej pohotovosti štátu,
podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. a jeho novelizácie -zákon č. 117/1998 Z.z. (úplné znenie č. 261/98 Z.z.) a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Celkom je v súčasnosti k dispozícii 110 úkrytov vybudovaných svojpomocne s celkovou kapacitou 2290 miest. Predstavuje to 140% zabezpečenie ukrytia. Ukrytie zamestnancov
v objektoch právnických osôb je zabezpečené na 127% v 9. úkrytoch budovaných svojpomocne.
Pri novej výstavbe obytných súborov a občianskej vybavenosti vo všetkých okrskoch
je riešené ukrytie obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov v „úkrytoch budovaných svojpomocne“ v suterénnych priestoroch. V navrhovaných objektoch občianskej vybavenosti
počítame ( v prípade finančnej stimulácie stavebníkov ) s vybudovaním stálych a havarijných
úkrytov.
Celková kapacita úkrytov po realizácii navrhovaných objektov bude umožňovať
ukrytie všetkých obyvateľov a zamestnancov na území obce, čo zodpovedá požiadavkám
citovaných právnych noriem.
Požiarna ochrana
V požiarnej ochrane sa obec riadi zákonom č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
v znení neskorších predpisov. Dňom 1. 4. 2002 nadobudol účinnosť nový zákon č. 314/2001
Z.z. Povinnosti obce sú stanovené v § 15 zákona. Štátny stavebný dozor v objektoch práv38
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nických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na území obce vykonáva Okresné riaditeľstvo
požiarneho zboru. V rodinných domoch vykonáva dozor obec prostredníctvom preventívnej
kontrolnej skupiny. Obec nemá zriadený obecný požiarny zbor. Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov na základe dohody vykonáva hasičský a záchranný zbor v zmysle § 33 zákona
o ochrane pred požiarmi. Tento systém vyhovuje aj pre návrhové obdobie tohto územného
plánu.
Podľa vyhlášky MV SR č. 699/2007 Z.z. a STN 94 0400 Požiarna bezpečnosť
stavieb Zásobovanie vodou na hasenie požiarov sú riešené zdroje vody a dimenzie
vodovodného potrubia:
Pre stavby na bývanie min. DN 80 ; Pre nevýrobné stavby s plochou požiarneho úseku
do 120 m2 a pre výrobné stavby a sklady v jednopodlažnej zástavbe do 200 m2 min.
DN 100 ; Pre nevýrobné stavby s plochou požiarneho úseku od 1000 do 2000 m2 a pre
výrobné stavby a sklady v jednopodlažnej zástavbe od 500 do 1000 m2 min. DN 125 ;
Pre nevýrobné stavby s plochou požiarneho úseku nad 2000 m2 a pre výrobné stavby
a sklady v jednopodlažnej zástavbe nad 1000 m2 min. DN 150 ; Odberné miesta - nadzemné požiarne hydranty sa umiestňujú mimo požiarne nebezpečného priestoru stavby, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb (pre IBV 200 m), ich vzájomná vzdialenosť
môže byť 160 m (pre IBV 400 m) – vzdialenosť meraná po skutočnej trase mobilnej
hasičskej techniky. Podzemné hydranty sa navrhujú podľa § 8 ods. 6 citovanej vyhlášky, nadzemné hydranty sa navrhujú podľa čl. 4.9 a 4.10 STN 92 0400.
Požiarnu nádrž na západnom okraji m. č. Pstruša s objemom 3 500 m3 navrhujeme
dobudovať podľa § 4 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. čl. 3.3 a čl. 3.11 STN 92
0400 (v nadväznosti na STN 73 6639) o prístupovú cestu a čerpacie miesto vhodné pre
používanú hasičskú techniku.
Pri riešení a umiestňovaní stavieb rešpektovať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavieb.
Ochrana pred povodňami
Hlavným vodným tokom riešeného územia je rieka Slatina. Zo severnej strany priberá Dúbravský, Želobudský potok a potok Dielnica, z južnej strany Kocanský potok. Okrem
nich priberá viacero malých nepomenovaných potokov.
Pre ochranu pred povodňami navrhujeme v intraviláne obce dobudovať úpravu koryta rieky Slatina s kapacitnou prietočnosťou priečneho profilu na Q100 (storočnú vodu.) Vzhľadom na ekostabilizačnú funkciu toku Slatiny (hydrický biokoridor), je nevyhnutné pri úprave
tohto toku spolupracovať s orgánmi ochrany prírody a krajiny. Kompletné dobudovanie úpravy Slatiny (z priestorových dôvodov) bude možné až po realizácii preložky cesty I/65 mimo
zastavané územie. Prítoky rieky upraviť na príslušnú prietočnú kapacitu. Osobitnú pozornosť
venovať potoku Dielnica, ktorý občasnými prívalovými vodami zaplavuje priestor železničnej
stanice Vígľaš a železničnú trať. Navrhujeme prehĺbenie dna koryta a zväčšenie profilu priepustov popod komunikácie a koľajisko železničnej trate. Tieto úpravy zrealizovať ekologicky
prijateľným spôsobom s použitím prírodných materiálov so zatrávnenými svahmi koryta a
s priebežnou dosadbou brehových porastov pri dodržaní ochranných pásiem tokov. Prestárle
a stanovištne nevhodné brehové porasty nahradiť výsadbou vhodných pôvodných druhov
drevín (najmä pozdĺž Kocaňského potoka). Nižšie položená časť obce Vígľaš sa nachádza
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v zátopovom území vodnej nádrže Hriňová. Obec má spracovaný plán činnosti v prípade
havárie vodnej nádrže.
V lokalite Breziny je jediným prírodným tokom, ktorý preteká dotknutou lokalitou, neupravený
potok Pstruha (č. toku 103/2), ktorý patrí medzi drobné vodné toky a je v správe SVP š.p. OZ
Banská Bystrica. V ďalšom stupni
územnoplánovacej dokumentácie je potrebné podrobnejšie riešiť protipovodňovú ochranu
územia v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ako aj zabezpečenie
ochrany kvality vody v toku s ohľadom na možné znečistenie poľnohospodárskou činnosťou.

11. NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH PAMIATOK, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY
KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A
EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ
Na riešenom území sa nachádza pamiatkovo chránený fond územia. Kultúrnymi pamiatkami nehnuteľného charakteru, ktoré sú zaradené v Súpise kultúrnych pamiatok SR sú :
- Zrúcanina hradu Vígľaš evid. č. Ss/1123 – Hrad (Vígľašský zámok) je pred ukončením
kompletnej rekonštrukcie.
- Zvonica evid.č. Ss/1124
Obidva objekty majú stanovené ochranné pásmo, ktoré je premietnuté v grafickej časti. Objekty so svojím okolím majú vysokú kultúrno-historickú hodnotu využiteľnú tak v oblasti kultúry , ako aj v rozvoji cestovného ruchu. Mimoriadne atraktívny je najmä areál Vígľašského
hradu v ktorom prebieha realizácia záchrany bašty. Sprístupnenie aj malej časti hradu môže
prispieť k prosperite obce.
Na riešenom území sa nachádzajú tri areály bývalých majerov postavených v období
rokov 908 – 1912, z ktorých najzachovalejší je tzv. Masarykov dvor v m.č. Pstruša. Navrhujeme jeho záchranu, vyhlásenie za technickú pamiatku a nové funkčné využitie.
V zmysle § 6 zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je celé riešené
územie začlenené v prvom stupni ochrany ( všeobecná ochrana ), v ktorom sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vybrané činnosti. Vo východnej časti riešeného územia je
vyhlásená národná prírodná rezervácia Rohy ( NPR č. 158 ) s piatym stupňom ochrany , kde
sa v zmysle § 17 vybrané činnosti zakazujú. Má plošnú výmeru 25,03 ha.
Ďalšou chránenou plochou je prírodná rezervácia Pstruša s piatym stupňom ochrany.
Má výmeru 7,36 ha, nachádza sa v k.ú. Stožok, svojou západnou hranicou sa dotýka riešeného územia.
V zmysle uznesenia vlády SR č. 848/2007 z 03. 10. 2007 k aktualizovanému
Programu starostlivosti o mokrade na Slovensku na roky 2008 - 2014 a k Akčnému
plánu na roky 2008 – 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska, ktorým bola rezortu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR uložená
v Strategických cieľoch úloha „presadzovať ochranu a trvalo udržateľné využívanie
mokradí v procese prípravy územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov,
vzhľadom k tomu že do „Zoznamu národne významných mokradí „ je zaradená mokraď : pod poradovým číslom 6 „Pstruša“ o rozlohe 20000 m2, ktorá sa nachádza na
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území obce Vígľaš. Mokraď Pstruša sa nedotýka územia riešeného zmenami a doplnkami č. 6.
Celá trasa preložky cesty R2 je vedená mimo mokrade Pstruša.
Do územia obce Vígľaš zasahuje Chránené vtáčie územie Poľana vyhlásené
vyhláškou č. 24/2008 Z. z. Chránené vtáčie územie Poľana sa nedotýka územia riešeného zmenami a doplnkami č. 6.
Severne od m.č. Pstruša sa nachádza rieka Slatina, ktorá je regionálnym biokoridorom. Severne od nej sa nachádza Chránený areál Hrončiačka. Týchto území sa
riešenie zmien a doplnkov č. 6 nedotýka.
V tomto územnom pláne je rešpektovaná legislatívna ochrana uvedených chránených
území. Nie je navrhnutá žiadna aktivita, ktorá by sa NPR a PR dotýkala.
V k.ú. Vígľaš sa nachádza niekoľko nálezísk kriticky ohrozenej flóry Slovenska. Náleziská sú na aluviálnych lúkach Slatiny, pod Vígľašským zámkom medzi železnicou a Slatinou, v severnej časti obce pod areálom Poľnohospodárskeho družstva AGROCHOV – lokality Rybník, Hrončiačka (bývalé Dielnice). Tieto časti riešeného územia sú rešpektované a nie
je na nich navrhnutá žiadna aktivita, ktorá by ohrozila ich existenciu.
Lokalita Hrončiačka je vyhlásená za Chránený areál pripravovaná na vyhlásenie
legislatívnej ochrany – kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska kategórie „chránený areál“.
Navrhujeme jej vyhlásenie za chránené nálezisko. vyhlásená za Chránený areál
EKOLOGICKÁ STABILITA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

V etape prieskumov a rozborov tohto územného plánu bol spracovaný miestny územný systém ekologickej stability ( M ÚSES ) a krajinnoekologická optimalizácia funkčného a
priestorového využívania územia.
Ako východiskový podklad slúžil Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Zvolen, spracovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia, pobočka Banská Bystrica
v roku 1995, ktorý v širšom dotknutom území identifikuje nasledovné genofondovo významné lokality fauny a flóry:
ROHY (národná prírodná rezervácia) - Floristicky najcennejšia časť južných svahov pahorku
Rohy (657 m n.m.) vo Zvolenskej kotline. Územie reprezentujú teplé bukové dúbravy
a skalné lesostepi s výrazne xerofytnou vegetáciou.
MEANDRE SLATINY II (úsek Vígľaš – Detva - pripravovaná prírodná rezervácia). Je pokračovaním hodnotnej meandrujúcej Slatiny s rovnako zachovalou pobrežnou vegetáciou prirodzeného zloženia a priľahlými aluviálnymi lúkami pri Vígľaši a Pstruši.
Využité boli aj ďalšie dostupné materiály a prieskumy spracovateľa v teréne
Cieľom spracovania M ÚSES sídla Vígľaš bola ochrana a vytvorenie podmienok pre
existenciu a rozvoj genofondu, zachovanie biodiverzity, blokovanie rozvoja negatívnych procesov a podpora rozvoja prirodzených (autoregulačných) procesov.
Vychádzajúc z výsledkov jednotlivých krokov spracovania RÚSESu sme pri spracovávaní MÚSESu dodržali základnú kostru obsahovej náplne v zmysle usmernenia MŽP SR
zo dňa 1.3.2000 č. 640/140/2000-6:
 súčasná štruktúra krajiny
 pozitívne prvky v krajine
 stresové faktory v krajine
 klasifikácia územia
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 návrh MÚSES
Súčasná štruktúra krajiny
Do katastrálneho územia zasahujú len enklávy lesných komplexov (východná a západná časť). Prevládajú orné pôdy, sprevádzané menšími lokalitami trvalých trávnych porastov, ktoré zväčša tvoria styk orných pôd s lesnými komplexmi. Územím katastra preteká potok Slatina s pravobrežnými a ľavobrežnými prítokmi s dostatočným výskytom nelesnej krajinnej rozptýlenej vegetácie. Z líniových prvkov je to koridor cestnej komunikácie so železnicou, ktorý prechádza smerom východ – západ (Zvolen – Detva) a komunikácia do Vígľašskej
Huty. V blízkosti nivy potoka Slatina sú sústredené zastavané plochy (sídla Vígľaš a Pstruša
a areály poľnohospodárskych podnikov). Diverzita prvkov štruktúry krajiny je nízka, príčinou
sú veľké monoštrukturálne plochy s prevahou orných pôd.
Pozitívne prvky v krajine
V riešenom území katastra medzi pozitívne prvky v krajine radíme enklávy lesných
komplexov a nelesnú rozptýlenú vegetáciu v krajine. Lesné komplexy sú zložené najmä s
pozostatkov lužných lesov nížinných najmä v údolí toku Slatina a lužné lesy podhorské
s jelšovým zastúpením s prímesou krovinnej vrbiny. V lesných súvislých komplexoch prevládajú najmä dubové lesy. Ojedinele sa vyskytujú osikové a brezové rašeliniskové stanovištia.
Zo známejších druhov rastlín sa na území katastra vyskytujú Cerasus mahaleb, Cornus mas,
Fritillaria meleagris, Iris graminea, Lilium martagon, Platauthera bifolia, Stipa tirsa a iné.
Z ekologicky významných segmentov sa v území nachádzajú ochranné lesy najmä
s funkciu protieróznou (viď mapová príloha). V území katastra sú v menšom meradle zastúpené chránené územia, s funkciou zachovania a vývoja ekosystémov. Pri sídle Pstruša je to
národná prírodná rezervácia Rohy. Je to floristicky najcennejšia časť južných svahov pahorku Rohy (657 m.n.m.) vo Zvolenskej kotline. Územie reprezentujú teplé bukové dúbravy a
skalné lesostepi s výrazne xerofylnou vegetáciou.
Prírodná rezervácia Pstruša je územie nachádzajúce sa vo Zvolenskej kotline asi 1
km východne od sídla Pstruša vpravo od štátnej cesty smer Detva. Reprezentuje nálezisko
kriticky ohrozeného a chráneného druhu flóry Slovenska korunovky strakatej (Fritllaria meleagris), ktorá tu rastie spoločne s druhmi typickými pre aluviálne psiarkové lúky. V terénnej
depresii sa vyskytuje ostrica zobáčikovitá (Carex vostrata) a na okraji územia porasty vysokobylinných fytocenóz. Hoci do riešeného územia nezasahuje, je potrebné ju spomenúť, nakoľko prebieha v tesnej blízkosti vo východnej časti katastra. Pripravovaná je prírodná rezervácia Meandre Slatiny II. (úsek Vígľaš – Detva). Je pokračovaním hodnotnej meandrujúcej
Slatiny s rovnako zachovalou pobrežnou vegetáciou prirodzeného zloženia a náväznými
aluviálnymi lúkami pri Vígľaši a Pstruši. V uvedenom úseku si pozornosť zasluhuje fragment
výskytu kriticky ohrozenej populácie druhu Fritillaria meleagris a niektorých prvkov vlhkomilnej a močiarnej vegetácie.
V severnej časti Pstruše na mieste plánovanej výstavby rybníkov je evidovaný
biotop národného významu Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky. V zmysle § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas príslušného obvodného úradu životného prostredia.

42
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA, Banská Bystrica

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Vígľaš
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stresové faktory v krajine
Medzi najväčšie plošné stresové faktory patrí ťažobný priestor v lesnom komplexe pri
ceste do Vígľašskej Huty, ktorý je prevádzke. Líniové stresové faktory (bariéry) zastupujú
dopravné koridory, ale aj energetické trasy (viď map. príloha). Dôležitými bariérami sú areály
poľnohospodárskeho podniku a jeho dvorov, ale aj sídla Vígľaš a Pstruša.
Klasifikácia územia
Na základe vyhodnotenia abiokomplexov v RÚSES okresu Zvolen, súčasnej štruktúry
prvkov v krajine, ich funkčného zaradenia a usporiadania v priestore katastra, v RÚSESe
bola vypočítaná hodnota koeficientu ekologickej stability. V riešenom území je nepriaznivá
kvalita priestorovej štruktúry (K = 0,2 – 0,3) a z hľadiska hodnoty koeficientu ekologickej stability krajina katastra sa radí medzi najmenej stabilné územia.
Návrh MÚSES
Pri návrhoch kostry ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky) sme
vychádzali zo záväzného RÚSESu okresu Zvolen. V území katastra sa nachádza nadregionálne biocentrum Rohy (východný cíp katastra), ktoré plní funkciu stanovišťa po trase toku
Slatina od Hrona po Poľanu. V enkláve lesných komplexov na západnej časti katastra sa
nachádza regionálne biocentrum Malý Korčín, ktoré zabieha svojim severným výbežkom až
k sídlu Vígľaš.
Smerom východ – západ v trase toku Slatina prebieha regionálny biokoridor. Terénne
vyvýšeniny pokryté lesnou vegetáciou (Dolné a Horné Chvojno) navrhujeme vyčleniť ako
miestne (lokálne) biocentrum. Celý systém ekologickej stability je poprepájaný navrhovanými
interakčnými prvkami (viď mapová príloha).
Keďže územie katastra sa javí v súčasnosti ako územie s nízkou stabilitou, navrhujeme do plôch s prevahou monokultúrneho prvku štruktúry krajiny – orná pôda, výsadba enkláv nelesnej rozptýlenej krajinnej vegetácie s funkciou krajinnostabilizačnou, ale aj estetickou (obraz krajiny).
Navrhované riešenie v lokalite Breziny rešpektuje prvky MÚSES vymedzené v ÚPN
obce. Do lokality Breziny zasahujú z prvkov MÚSES interakčné prvky vedené popri potoku
Pstruša, ktorý delí lokalitu na dve časti a v línii sprievodnej zelene popri poľných cestách.
Navrhované riešenie ráta s doplnením týchto interakčných prvkov plochami verejnej zelene
popri potoku Pstruša a pozdĺž južného okraja rozvojového územia. Toto riešenie tak napomáha zvýšeniu ekologickej stability územia, zároveň navrhované plochy zelene vytvárajú
prechodnú zónu medzi zastavaným územím a poľnohospodárskou krajinou.
OPATRENIA NA ZACHOVANIE A PODPORENIE KRAJINNOEKOLOGICKÝCH HODNÔT





zabezpečiť dostatočnú legislatívnu ochranu územia katastra
v lesných komplexoch hospodáriť podľa LHP vypracovaných v súčinnosti s orgánmi ŠOP
vylúčiť zasahovanie do prirodzeného vodného režimu tokov a aluviálnej nivy Slatiny
zamedziť výstavbu MVE (malé vodné elektrárne), nakoľko prehradzovanie tokov by pôsobilo pre vodnú faunu ako bariérový prvok
 zabezpečiť existenciu pôvodnej pobrežnej vegetácie na celej dĺžke tokov
 v šírke približne 50 m od brehovej čiary ponechať TTP (zasahovací ochranný pás) na
miestach s ornou pôdou realizovať zmenu kultúry
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 ponechať existujúce fragmenty močiarnej a vlhkomilnej vegetácie v kontaktnej aluviálnej
nive Slatiny ako významné refúgiá flóry a fauny (Na alúviálnych lúkach rieky Slatiny, pod
Vígľašským hradom medzi železnicou a riekou Slatinou, v severnej časti obce pod areálom poľnohospodárskeho družstva – lokality Rybník a Hrončiačka. Lokalita Hrončiačka je
pripravovaná na vyhlásenie legislatívnej ochrany kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska kategórie „chránený areál “.
 celoplošne zabezpečiť ochranu existujúcej štruktúry nelesnej krajinnej vegetácie, lesíkov
a TTP
 dôsledne dodržiavať zásady protieróznej ochrany pôdy
Pri spracovávaní MÚSES východzím podkladom bol RÚSES okresu Zvolen a MÚSES katastra sídla Vígľaš. Závery boli premietnuté do základnej bázy pre spracovanie konkrétnych krajinnoekologických opatrení pre M 1:2 000.
Z hľadiska krajinných typov sa jedná o kotlinovú krajinu s prevládajúcim využitím formou orných pôd a trvalých trávnych porastov. Lesné komplexy sú zastúpené menšími enklávami, zvyšujúcimi ekologickú stabilitu riešeného územia. Keďže sa jedná prevažne o intenzívne poľnohospodársky využívané územie s nedostatočnou krajinnoekologickou stabilitou
(diverzita prvkov štruktúry krajiny je tiež nízka), pri spracovávaní MÚSESu sme za primárnu
kostru ekologickej stability považovali súvislú brehovú vegetáciu potoka Slatina. Svoj význam
predstavuje aj v RÚSESe okrese Zvolen, kde je zaradená do biokoridoru s regionálnym významom. Od tejto osi (kostry) sa následne odvíja systém navrhovanej stability územia (viď
mapová príloha). V prvom rade rešpektuje a využíva celý komplex súčasnej lesnej, ale aj
rozptýlenej vegetácie s finálnym vyústením do návrhu výsadby plôch s rozptýlenou krajinnou
vegetáciou, s funkciou krajinnostabilizačnou, ale aj estetickou (tvorba obrazu krajiny). Keďže
z hľadiska ekologickej stability je výraznejšie narušená severná časť územia, návrhy krajinnostabilizačných prvkov smerujú do tejto časti krajiny riešeného územia. V neposlednom
rade vytvárajú predpoklady pre vytýčenie biokoridorov pre uľahčenie migrácie živočíchov
v tomto kritickom území.
V južnej časti riešeného územia sprievodná vegetácia menších vodných tokov
v dostatočnej miere (charakter krajiny) napĺňa požiadavky postačujúcej ekologickej stability a
súčasne predstavuje biokoridor miestneho významu (Hutiansky potok) a interakčné prvky
v tejto časti krajiny riešeného územia.
OPATRENIA NA VYTVORENIE A UDRŽANIE EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA A PRE TVORBU
KRAJINY

Navrhované opatrenia majú za cieľ ochranu genofondu, geoekodiverzity (biodiverzity)
a stabilizáciu krajinného systému. Sú v nich zahrnuté návrhy ochrany, ale aj tvorby krajiny
riešeného územia:
 všeobecne dodržiavať platné legislatívne predpisy vyplývajúce z kategórie územnej
ochrany
 dodržiavať režim ochrany daný legislatívnou ochranou v chránených územiach nachádzajúcich sa v rámci biocentier (NPR Rohy)
 zabezpečiť územnú ochranu lokalitám doposiaľ legislatívne nechránených
 doriešiť stret záujmov (navrhované regionálne biocentrum a dobývací priestor), ťažbu zosúladiť (obmedziť, možno aj vylúčiť) s prioritnými záujmami ochrany a tvorby krajiny
 v lesných enklávach hospodáriť podľa LHC, v súčinnosti s orgánmi ŠOP
 monitorovať a blokovať nežiadúci sukcesný proces v stepných a lesostepných enklávach
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 vypracovať pre biocentrá v území režim využívania stepných a lesostepných enkláv
s cieľom zamedziť nežiadúcemu sukcesnému vývoju vedúcemu k znižovaniu biodiverizity
stanovíšť, realizovať doporučený spôsob využívania týchto lokalít
 v rámci regionálneho biokoridoru potoka Slatina zabrániť akémukoľvek zasahovaniu do
prirodzeného vodného režimu toku a priľahlej aluviálnej nivy
 minimalizovať až vylúčiť v kontaktnej zóne s biokoridorom potoka Slatina používanie
chemických a organických hnojív a ďalších agrochemikálií z titulu ošetrovania porastov
 v zóne biokoridoru potoka Slatina zabrániť vytváraniu čiernych skládok a skladovaniu odpadov
 keďže územie biokoridoridoru potoka Slatina je výrazne porastené mokradnou vegetáciu,
zabezpečiť vypracovanie špeciálnych projektov starostlivosti (osobitné režimy ochrany) a
zabezpečiť monitoring zmien ekosystému
 zabezpečiť existenciu pôvodnej pobrežnej vegetácie na celej dĺžke tokov v riešenom
území (špecifikácia na jednotlivé toky)
 v šírke približne 50 m od brehovej čiary ponechať TTP (zasahovací ochranný pás), na
miestach s ornou pôdou realizovať zmenu kultúry
 ponechať existujúce fragmenty močiarnej a vlhkomilnej vegetácie nielen v aluviálnej nive
potoka Slatina, ale aj v ostatných nivách menších tokov v riešenom území
 dbať na zvýšenie ekologickej kvality súčasnej štruktúry krajiny, aktuálne doplniť stabilizujúce vegetačné prvky nelesnej rozptýlenej vegetácie, TTP, tak, aby hodnota koeficientu
ekologickej kvality priestorovej štruktúry by dosahovala aspoň hodnotu 0,5
 lokálne venovať zvýšenú pozornosť starostlivosti o ekotonové lokality (hlavne rozhranie
medzi lesov a TTP)
 pre existujúce brehové porasty prirodzeného zloženia zabezpečiť potrebné ošetrenie,
v kratších medzevnatých úsekoch tokov doplniť chýbajúci brehový porast domácimi drevinami
 realizovať rekonštrukciu a výchovy zloženia zmenených nepôvodných brehových porastov
(asanácia nepôvodných porastov, postupná výmena prestárlych jedincov pôvodných drevín)
Navrhované opatrenia na vytvorenie a udržanie ekologickej stability v riešenom území zabezpečia zachovanie produkčnej schopnosti krajiny a zabezpečia zachovanie dostatočnej odolnosti, prispôsobovacej a kompenzačnej spôsobilosti krajiny voči zásahom človeka. V neposlednom rade zabezpečia zachovanie ekologickej stability, biodiverzity a kvalitného genofondu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov podlieha tento dokument územného
plánovania zisťovaciemu konaniu podľa uvedeného zákona.
OPATRENIA NA OCHRANU ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV
• Na riešenom území v prípade realizovania akýchkoľvek zemných prác bude vykonaný
záchranný archeologický výskum (§37)
• Stavebník ohlási najmenej s dvojmesačným predstihom plánovaný začiatok prác Archeologickému ústavu SAV v Nitre a príslušnému Krajskému pamiatkovému úradu
• Zároveň si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu, ktorou
je podľa § 36 odseku 2 zákona o ochrane pamiatkového fondu Archeologický ústav SAV
v Nitre, alebo iná právnická osoba s oprávnením vydaným Ministerstvom kultúry SR
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• Náklady na archeologický výskum uhradí stavebník v zmysle § 38 odseku 1 citovaného
zákona
V súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
a zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, predloží investor zámer každej pripravovanej stavebnej činnosti v riešenom území
na vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica. Investor je povinný koordinovať postup prác tak, aby sa zamedzilo narušeniu, poškodeniu, znehodnoteniu alebo zničeniu archeologických nálezísk a archeologických nálezov.

12. NÁVRH KONCEPCIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE

•





Nadradené systémy dopravy
Nadradenými dopravnými systémami riešeného územia sú:
Rýchlostná cesta R2 - štátna hranica ŠR/SR - Drietoma -Trenčín - Prievidza - Žiar nad
Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice“.
cesta I/50 štátna hranica SR/ČR pri Drietome – Partizánske – Prievidza – Žiar
nad Hronom – Zvolen – Vígľaš – Tornaľa – Košice – SR/UR vo Vyšnom Nemeckom.
cesta II/591 Vígľaš – Stará Huta – Dolná Strehová
cesta III/05097 Vígľaš – Dúbravy - Očová
železničná trať č.160 Zvolen – Košice
Cesta I/50 je zároveň súčasťou základnej európskej cestnej siete E50 a E572.

Automobilová doprava a komunikačná sieť
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - zmeny a doplnky 2009 navrhuje:
6.1.

v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
6.1.24.
vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v ťahu E 58 v úseku Zvolen –
Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja,
6.1.26.1. vybudovať súbežnú cestu s R2 s úseku Budča – Zvolen – Detva –
Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja pre dopravu
vylúčenú z R2;
6.1.26.2. úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty I/50, cestu I/50
rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s R2

Severnou časťou katastrálneho územia Vígľaš je navrhovaná trasa rýchlostnej cesty
R2. Rýchlostná cesta R2 bola definovaná Novým projektom výstavby diaľníc a rýchlostných
ciest, schváleného uznesením vlády SR č. 162 zo dňa 21.2.2001 a zároveň vyplýva
z nariadenia vlády SR č. 263/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť veľkého územného celku Banskobystrický kraj, s potrebou riešenia kvalitného a rýchleho prepojenia tzv. južného ťahu, vedeného v trase R2-štátna hranica ŠR/SR – Drietoma – Trenčín – Prievidza Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec - Rimavská Sobota – Rožňava - Košice“.
Cesta I/50 v danom úseku je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 571, (zároveň E
58), ktorého funkciu preberie nová trasa rýchlostnej cesty „R2-štátna hranica ŠR/SR Drieto46
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ma – Trenčín-Prievidza - Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec - Rimavská Sobota –
Rožňava - Košice“.
Teleso cesty I/50 prechádza zástavbou v centre obce Vígľaš a miestnou časťou
Pstruša, čím mimoriadne nepriaznivo ovplyvňuje zástavbu a obyvateľov. Väčšina domov
v centrálnej časti Vígľaša (Zvolenská ulica), má v dôsledku otrasov a vibrácií spôsobených
najmä ťažkou nákladnou a kamiónovou dopravou narušenú konštrukciu striech a nosných
múrov. Viacero objektov je preto neobývaných.
Ďalším mimoriadnym nepriaznivým dopadom na obyvateľov je vysoká koncentrácia
výfukových splodín v ovzduší. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o dôležitý medzinárodný dopravný ťah, je intenzita veľmi vysoká po celých 24 hodín. Zákruta pod Vígľašským
zámkom nezodpovedá kategórii cesty, jej malý polomer, obmedzuje rýchlosť na 40 km/h.
Územný plán veľkého územného celku banskobystrického kraja
uvažuje
s vybudovaním severného obchvatu Vígľaša. Táto skutočnosť však nie je premietnutá
v záväznej časti dokumentácie. Z tohto dôvodu navrhujeme výhľadový koridor obchvatu
cesty I/50 mimo zastavané územie, a to aj z toho dôvodu, že v súčasnom období prebieha
proces prehodnocovania európskej cestnej siete v orgánoch Európskej únie a podľa prijatých
dokumentov bude posilnená severojužná cestná dopravná trasa Jadran – Salgotarjan – Zvolen – B. Bystrica – Krakov – Baltické more. Týmto stúpne význam cesty I/50 a je predpoklad
urýchlenia realizácie preložky.
Preložku cesty I/50 Rýchlostnú cestu R2 navrhujeme v šírkovom usporiadaní rýchlostnej dvojpruhovej cesty podľa kategórie R 11,5/100, s možnosťou ďalekého výhľadu
štvorpruhovej rýchlostnej cesty podľa kategórie R 22,5/100. Napojenia na existujúcu trasu
uvažujeme pri Zvolenskej Slatine a na južnom úpätí masívu Rohy. Tým sa existujúci úsek
trasy cesty I/50 medzi týmito napojeniami stane hlavnou miestnou komunikáciou so značným
znížením intenzity dopravy, čo bude mať priaznivý dopad na životné a obytné prostredie
v centre obce Vígľaš a v m.č. Pstruša. Cesta I/50 v súčasnosti vyhovuje kategórii S 9,5/60
s bodovou závadou pod Víglašským zámkom. Ďalšiu bodovú závadu vytvára križovatka tvaru písmena Y Pri škole, kde sa napája cesta II/591. Navrhujeme jej úpravu v extravilánových
úsekoch na kategóriu C 9,5/80, v intraviláne na kategóriu MZ 14/60, resp. v stiesnených
podmienkach MZ 9/60.
Cestu II/591 navrhujeme upraviť na kategóriu C 9,5/70,80.
Cestu III/05097 navrhujeme upraviť na kategóriu C 7,5/60,70.
Dopravné riešenie priemyselného parku + statická doprava
Napojenie riešeného územia na existujúci komunikačný systém je navrhnuté v dvoch
bodoch. Z južnej strany je riešené hlavné napojenie z cesty I/50 úrovňovou križovatkou –
navrhovaným kruhovým objazdom pri križovatke ciest I/50 a II/591. Prístupová obslužná
komunikácia sa odpája z tejto križovatky smerom severným v dĺžke 200 m. Druhá prístupová
komunikácia sa odpája z cesty I/50 600 m východne od prvej. Využitá je existujúca miestna
komunikácia sprístupňujúca západnú časť existujúcej zástavby v m. č. Pstruša. V 300 m dlhom úseku od cesty I/50 po existujúcu zástavbu navrhujeme rozšírenie tejto miestnej komunikácie na kategóriu MO 8/40. Kolmo na túto komunikáciu v strednej časti riešeného územia
je navrhnutá hlavná obslužná komunikácia, ktorá sa odpája na východnom okraji z miestnej
komunikácie prebiehajúcej po východnom okraji existujúcej zástavby m. č. Pstruša
a prebieha smerom západným v dĺžke 700 m. Na západnom okraji končí obratiskom. Navrhnutá je tiež vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 8/30. Táto komunikácia tvorí priečnu os
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priemyselného parku. Pozdĺž nej je navrhnutý pás odstavných plôch pre nákladné i osobné
motorové vozidlá. Kapacita odstavných plôch je 100 osobných a 10 nákladných automobilov.
Samostatné parkovisko pre 30 osobných automobilov je navrhnuté pred vstupom do logistického centra v západnej časti riešeného územia.
Severným smerom sa z hlavnej obslužnej komunikácie odpája v strednej časti vedľajšia obslužná komunikácia v dĺžke 400 m. Ukončená je na severnom okraji obratiskom
s polomerom 25 m, čo umožňuje pohodlné obracanie aj kamiónov s prívesmi. Navrhnutá je
vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 8/30. Od obratiska je navrhnutý komunikačný prístup
na železničnú stanicu Pstruša.
Miestne komunikácie
Sieť miestnych komunikácií sprístupňuje jednotlivé obytné zóny. Majú bezprašnú povrchovú úpravu. V nových obytných skupinách sú vybudované vo funkčnej triede C3, kategórií MZ 7/30 a MZ 8/40 s pridruženým zeleným pásom, s jednostrannými alebo obojstrannými
chodníkmi. V starších častiach obce majú miestne komunikácie rôzne šírkové usporiadanie 4
- 4,5 m, čo nezodpovedá STN 736110. Pohyb chodcov je možný po nespevnených krajniciach a je tolerovaný vzhľadom na nízku intenzitu dopravy. Systém miestnych komunikácií v
starších častiach obce Vígľaš rešpektuje pôvodnú zástavbu. V novšej časti IBV miestne komunikácie v prípade, keď nie sú zokruhované, sú ukončené otočkami. Otáčanie vozidiel je
možné aj priamo vo vnútri areálu jednotlivých firiem alebo závodov. Vzhľadom na charakter
jestvujúcej zástavby nie je možné uvažovať so smerovými a šírkovými úpravami miestnych
komunikácií, je však potrebné uvažovať s dostatočným rozšírením v oblúkoch, v zmysle STN
736110. Intenzita dopravy na miestnych komunikáciách je nízka a ani na konci návrhového
obdobia sa podstatne nezmení.
Navrhnutý systém miestnych komunikácií v obytnej skupine Pri škole nadväzuje na
existujúcu komunikačnú sieť. Komunikácie sú navrhnuté v kategórii C3 MZ 8/40.
Navrhnutý systém miestnych komunikácií v obytnej skupine Pstruša - Dolinky nadväzuje na existujúci komunikačný systém a má tiež kategóriu C3 MZ 8/40. V tejto lokalite je
riešený tiež systém peších komunikácií prepájajúci lokalitu Dolinky s centrom m.č. Pstruša.
Dopravné riešenie doplnku č. 2 -priemyselného parku + statická doprava
Napojenie riešeného územia na existujúci komunikačný systém je navrhnuté v dvoch
bodoch. Z južnej strany je riešené hlavné napojenie z cesty I/50 úrovňovou križovatkou –
navrhovaným kruhovým objazdom pri križovatke ciest I/50 a II/591. Prístupová obslužná
komunikácia sa odpája z tejto križovatky smerom severným v dĺžke 200 m. Druhá prístupová
komunikácia sa odpája z cesty I/50 600 m východne od prvej. Využitá je existujúca miestna
komunikácia sprístupňujúca západnú časť existujúcej zástavby v m. č. Pstruša. V 300 m dlhom úseku od cesty I/50 po existujúcu zástavbu navrhujeme rozšírenie tejto miestnej komunikácie na kategóriu MO 8/40. Kolmo na túto komunikáciu v strednej časti riešeného územia
je navrhnutá hlavná obslužná komunikácia, ktorá sa odpája na východnom okraji z miestnej
komunikácie prebiehajúcej po východnom okraji existujúcej zástavby m. č. Pstruša
a prebieha smerom západným v dĺžke 700 m. Na západnom okraji končí obratiskom. Navrhnutá je tiež vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 8/30. Táto komunikácia tvorí priečnu os
priemyselného parku. Pozdĺž nej je navrhnutý pás odstavných plôch pre nákladné i osobné
motorové vozidlá. Kapacita odstavných plôch je 100 osobných a 10 nákladných automobilov.
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Samostatné parkovisko pre 30 osobných automobilov je navrhnuté pred vstupom do logistického centra v západnej časti riešeného územia.
Severným smerom sa z hlavnej obslužnej komunikácie odpája v strednej časti vedľajšia obslužná komunikácia v dĺžke 400 m. Ukončená je na severnom okraji obratiskom
s polomerom 25 m, čo umožňuje pohodlné obracanie aj kamiónov s prívesmi. Navrhnutá je
vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 8/30. Od obratiska je navrhnutý komunikačný prístup
na železničnú stanicu Pstruša.
Pešie komunikácie
Pozdĺž severnej strany cesty I/50 je v celom úseku od m. č. Pstruša po m. č. Pri škole
navrhnutý chodník oddelený od krajnice vozovky trávnatým pásom.
Pozdĺž obidvoch obslužných komunikácií sú navrhnuté jednostranné chodníky oddelené
od vozovky trávnatým pásom, v ktorom sú uložené inžinierske siete.
Cyklistické trasy
Pozdĺž severnej strany cesty I/50 je v celom úseku od m. č. Pstruša po m. č. Pri škole
navrhnutý cyklistický chodník vedľa pešieho chodníka.
Pre umožnenie bezkolízneho pohybu chodcov navrhujeme vybudovanie podchodu
pod cestou I/50 pri m. č. Pri škole.
Dopravné riešenie Zmien a doplnkov č. 6
V novo navrhnutej ploche funkčného využitia územia pre funkciu bývania na
konci ul. Poľnej, v časti Pstruša južne od cesty I/50 pre funkciu bývania formou IBV je
navrhnutá dopravná obsluha obslužnou komunikáciou, ktorá nadväzuje na existujúci
komunikačný systém v kategórii C3 MO 7,5/40. V doplnenej ploche funkčného využitia
územia pre funkciu bývania formou HBV v lokalite Pri škole je využitá existujúca komunikačná sieť.
Pre zabezpečenie dopravného sprístupnenia rekreačných lokalít:
 zmena výhľadovej plochy pre rekreáciu v lokalite Pstruša do návrhu rekreácie, rozšírenie plôch pre funkciu rekreácie v nadväznosti na Masarykov dvor, návrh rybného hospodárstva na severnej strane m. č. Pstruša s obnovou rybníkov
je navrhnutá komunikácia od existujúcej križovatky smerom severným, okrajom navrhnutej plochy, vo funkcii obslužnej komunikácie C3 kategórie MO 7,5/40.
V lokalite Dolinky bude riešenie využívať návrh podľa pôvodného riešenia územného
plánu.
Navrhnutá je účelová komunikácia a viacúčelový chodník medzi Vígľašským
zámkom a miestnou časťou Pstruša s využitím existujúcich úsekov lesnej cesty
a úsekov existujúcej obslužnej cesty medzi cestou II/591 a miestnou časťou Kocaň
a medzi Kocaňou a Pstrušou. Cesta je navrhnutá v kategórii P4 so šírkou 4 m.
V bodoch kríženia s cestou II/591 a s cestou I/50 navrhujeme osadiť svetelné zariadenia s ručnou obsluhou a dopravné značky s prednosťou v jazde z dôvodu zabezpečenia bezpečného prejazdu kočiarov , cyklistov a prechodu chodcov cez uvedené cesty.
Pozdĺž obslužných komunikácií sú navrhnuté min. jednostranné chodníky oddelené od komunikácie zeleným pásom.
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Pešie komunikácie
V obci neexistujú samostatné pešie komunikácie s upraveným povrchom. Chodníky
sú vybudované popri ceste I/50 – v centrálnej časti obce Vígľaš, pozdĺž Zvolenskej ulice.
V prípade miestnych komunikácií sa jedná o ulice SNP, Partizánsku, Kaplnskú a Železničnú
ulicu. U ostatných sa pešia doprava realizuje po miestnej komunikácii, prípadne jej krajnici.
V lokalite „Pri škole“ je v realizovanej IBV vybudovaná sčasti sieť chodníkov popri miestnych
komunikáciách, ale časť komunikácií (šírka dopravného pásu u všetkých je 6,0 m) je bez
chodníkovej úpravy, len so zeleným pásom šírky 1,2 m, ktorý slúži na osadenie inž. sietí.
Cesta I/50 ako aj cesta II/591, ktoré prebiehajú popri tejto obytnej zóne z východnej
strany, chodníky vybudované nemajú.
Miestna časť Pstruša má v staršej časti zástavby vybudovaný jednostranný chodník
so zeleným pásom šírky 1,5 – 3 m prípadne odvodňovacím rigolom. V územnom pláne je
navrhnuté doplniť systém obojstranných chodníkov u ciest kategórií M 8/40 a jednostranných
chodníkov u ciest M 7/30.
Pozdĺž severnej strany cesty I/50 je v celom úseku od m. č. Pstruša po m. č. Pri škole
navrhnutý chodník oddelený od krajnice vozovky trávnatým pásom.
Pozdĺž obidvoch obslužných komunikácií sú navrhnuté jednostranné chodníky oddelené
od vozovky trávnatým pásom, v ktorom sú uložené inžinierske siete.
Účelové komunikácie
Sieť účelových komunikácií (poľné a lesné cesty) sprístupňuje jednotlivé časti intravilánu a extravilánu za účelom jeho hospodárskeho využitia. Slúžia k pohybu hospodárskych a
lesných mechanizmov. Majú podložie spevnené štrkom na šírku 3 – 4 m, ich povrchová
úprava je prašná.
Existujúci systém účelových komunikácií je dostačujúci, zodpovedá organizačnému
zabezpečeniu poľnovýroby a lesnému hospodárstva.
Hromadná preprava osôb
Autobusová doprava
Obec Vígľaš je prepojená cestou I/50 jednak so Zvolenskou Slatinou, ďalej západným
smerom s mestom Zvolen, kde je možnosť zamestnania pre časť práceschopného obyvateľstva. Východným smerom cesta I/50 spája obec Vígľaš s Detvou, Kriváňom a Hriňovou.
Z uvedeného vyplýva dôležitosť hromadnej prepravy ako diaľkovej tak prímestskej, aj vzhľadom na charakter osídlenia samotného Vígľaša – jeho jednotlivých obytných zón. Počet liniek, ktoré zastavujú na autobusových zastávkach, či už centrálnej časti (Zvolenská ulica),
alebo v m.č. Pstruša je 244 spojov za 24 hodín. Z nárastu obyvateľstva v poslednom období je možné predpokladať mierny nárast spojov v hromadnej doprave. Rozsah existujúcich
autobusových zastávok je postačujúci. V centre obce na Zvolenskej ulici sa nachádzajú dve
dvojice obojstranných autobusových zastávok, pred obecným úradom a na začiatku obce
v priestore medzi Kaplnským potokom, Železničnou a Partizánskou ulicou. V obytnej zóne
Pstruša je obojstranná autobusová zastávka osadená pri ceste I/50 a odbočke miestnej komunikácie smerom k železničnej trati. V obytnej časti „Pri škole“ je zriadená v blízkosti základnej školy otočka autobusu, vyhovujúca svojou polohou aj pre navrhovanú IBV. Problematické je odbočovanie a vychádzanie na cestu I/50 v priestore križovatky ciest I/50 a II/591.
Nová autobusová zastávka je navrhnutá v križovatkovom priestore Malinovského a
Poľnej ulice, s obslužným priestorom po areál poľnohospodárskeho družstva.
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U existujúcich, ako aj nových autobusových zastávok je potrebné uvažovať
s osadením prístreškov vhodného typu pre tento región.
Cyklistické trasy
Rozvoj cykloturistiky je možné v tejto lokalite stavať na skutočnosti, že v súčasnej
dobe je k dispozícií sieť miestnych a účelových komunikácií, ktoré sprístupňujú jednak masív
Poľany počínajúc Hrochotskou dolinou s možným prepojením na Očovú, prípadne cez Hradné, Dúbravy a Kostolnú po trase bývalej Rudnej Magistrály a sietí účelových komunikácií
južným okrajom Poľany až po vodnú nádrž Hriňová. Smerom južným navrhujeme cykloturistické trasy z m.č. Pstruša cez Kocaň, popri minerálnom prameni do Slatinských Lazov,
s odbočkou južne od Kocane do sedla medzi Horným a Dolným Chvojnom.
Pozdĺž severnej strany cesty I/50 je v celom úseku od m. č. Pstruša po m. č. Pri škole
navrhnutý cyklistický chodník vedľa pešieho chodníka.
Pre umožnenie bezkolízneho pohybu chodcov navrhujeme vybudovanie podchodu
pod cestou I/50 pri m. č. Pri škole.
V areáli Pstruša je navrhnutý okružný viacúčelový chodník, využiteľný aj ako
cyklotrasa.
Statická doprava
V súčasnosti je parkovanie a odstavovanie vozidiel v obci uskutočňované na rozšírených úsekoch miestnych komunikácií, prípadne ich nespevnených krajniciach. Možnosť parkovania a odstavovania motorových vozidiel existuje aj vo vnútri jednotlivých areálov, prípadne v blízkom uličnom priestore nasledovne:
 OLZ Lesná správa Vígľaš
5 voz.
 OLZ Kriváň, Lesná správa Očová
5 voz.
 Expedičný sklad dreva Vígľaš
6 voz.
 Agrosev s. r. o. Detva
15 voz.
 Šlachtiteľská stanica Pstruša
10 voz.
 Osivo Vígľaš
10 voz.
 UKSUP Vígľaš
10 voz.
 Závody lesnej techniky
5 voz.
 Železnice SR
3 voz.
 Sklady štátnych hmotných rezerv
10 voz.
 Stredoslovenské kameňolomy
6 voz.
 Drevovýroba Melicherčík s. r. o.
2 voz.
 Masarykov dvor
15 voz.
 Vígľašský zámok
50 voz. + 5 autobusov
Spolu
Ďalšie parkovacie miesta sú k dispozícii pri:
 Materskej škole
 Kultúrnom dome
 Miestnej ambulancii
 Obecnom úrade
Spolu

152 voz. + 5 autobusov

5 voz.
10 voz.
4 voz.
3 voz.
22 voz.
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Odstavovanie motorových vozidiel je možné v garážach rodinných domov, celkom
420 vozidiel. Hromadné garáže na Železničnej ulici majú kapacitu 45 vozidiel a na Partizánskej ulici 7 voz. Navrhnuté sú odstavné plochy v m.č. Pstruša – 95 miest, Pri škole 5
miest, na konci Kaplnej ulice pri miestnom cintoríne s kapacitou 10 vozidiel. Celkove je teda
k dispozícií 152+22+420+45+7+95+10 = 751 miest pre osobné automobily a 5 miest pre
autobusy.
V novo navrhnutých lokalitách bývania, vzhľadom na formu zástavby IBV je odstavovanie vozidiel riešené formou garáží, resp. spevnených plôch na vlastnom pozemku stavebníka.
Železničná doprava
Obcou prebieha v západo - východnom smere železničná trať druhého hlavného železničného ťahu SR (južný železničný ťah) – Nové Zámky – Levice – Zvolen – Lučenec –
Fiľakovo – Košice. Trať je jednokoľajná, neelektrifikovaná.
Všetky zariadenia Železníc Slovenskej republiky v obci Vígľaš sú dlhodobo stabilizované. Pripravuje sa elektrifikácia v časovom horizonte 2006 – 2010 železničného ťahu Zvolen – Fiľakovo – Košice a výhľadovo sa uvažuje so zdvojkoľajnením tejto trate.
Doplnok č. 3 rieši plošný dopad elektrifikácie železničnej trate Zvolen – Fiľakovo na
územie obce. Na území obce sú dve križovania železničnej trate s cestou I/50. Jedno pod
Vígľašským zámkom a druhé východne od m. č. Pstruša pri križovatke ciest I/50 a III/05097.
V obidvoch lokalitách sa jedná o čiastočnú preložku cesty a vybudovanie nových mostov so
zväčšením svetlej výšky nad telesom trate. Po ich vybudovaní budú existujúce mosty
a úseky ciest odstránené.
Železničná stanica Vígľaš sa nachádza na juhozápadnom okraji obce. Zastávka
Pstruša slúži pre osobnú a nákladnú prepravu a ako odbočka železničnej vlečky do areálu
Strojárenského podniku (Podpolianske strojárne) Detva.
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja navrhuje modernizáciu južného ťahu v celej dĺžke od hranice Nitrianskeho kraja po hranicu Košického kraja
s prestavbou podľa dohody AGTC – elektrifikácia a zdvojkoľajnenie južného ťahu do roku
2015. Maximálna návrhová rýchlosť do roku 2005 je 80 - 100 km/h, do roku 2015 - 120 km/h.
Navrhnuté je zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trate v súlade so stanoviskom Železníc Slovenskej republiky. Vzhľadom na stiesnené terénne podmienky v úseku pod Vígľašským zámkom je ponechaný aj výhľadový koridor pre vyrovnanie trasy železnice podtunelovaním návršia Bašta, čo umožní zvýšiť prepravnú rýchlosť na 160 km/hod.
Pre vysokorýchlostnú železničnú trať ( VRT ) je riešený výhľadový koridor v zmysle
záverov štúdie „Optimálny systém vedenia vysokorýchlostných tratí na území SR“, ktorý
prebieha severne od železničnej trate v zásade súbežne s existujúcou železničnou traťou
Zvolen – Košice. Prezentované sú dve možnosti vedenia trasy VRT – severne od obce
v súbehu s preložkou cesty a južne od obce.
Civilná ochrana obyvateľstva
Obec Vígľaš spadá do územného obvodu Obvodného úradu vo Zvolene. Územie obce
Vígľaš je zaradené do III. kategórie z hľadiska kategorizácie územia SR. Obyvateľstvo
v riešenom území bude chránené v ochranných stavbách typu jednoduchých úkrytov
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budovaných svojpomocne (príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2006 Z.z.). V navrhovaných
rodinných domoch budú vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory.

V zmysle § 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa
budú na riešenom území budovať jednoduché úkryty budované svojpomocne
v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Pre zabezpečenie ochrany obyvateľov ukrytím budú v rodinných domoch a v
ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 50 obyvateľov, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, vybudované jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS)
s dvojúčelovým využitím podľa ustanovení § 4, 5, 6 a 12 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu s kapacitou nad 50 zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti budú
vybudované plynotesné úkryty podľa ustanovení § 4, 5, 6 a 11 citovanej vyhlášky.
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE

Širšie vzťahy
Hlavným napájacím bodom pre zásobovanie riešeného územia SÚ Vígľaš elektrickou
energiou z hľadiska širších územných vzťahov je elektrická rozvodňa a transformovňa 110/
22 kV v Lieskovci. Z tejto rozvodne a transformovne sú vyvedené VVN 110 kV vzdušné linky
č. 7858 a č. 7883, ktoré prechádzajú riešeným územím v smere do RZ Lučenec a RZ Detva.
Do RZ Detva sú zaústené dvojité vedenia č. 7858 a č. 7850. Vedenie č. 7850 pokračuje do
RZ Lučenec.
Distribučné vedenia 110 kV slúžia pre rozdelenie elektrickej energie z nadradenej
prenosovej sústavy 400 kV a to v záujmovom území z transformovne 400 kV/110 kV Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom - Horná Ždaňa.
V ďalšom období pre plánované plynulé zásobovanie elektrickou energiou do roku
2015 je potrebné posilniť sieť 400 kV prenosových vedení v dôležitých uzloch. Vo výhľade je
výstavba 400 kV vedenia v smere od RZ EMO do plánovanej 400 kV rozvodne na MVE Málinec. Trasa tohto vedenia je navrhovaná taktiež južnou časťou riešeného územia SÚ Vígľaš.
Výstavba nových rozvodní 400 / 110 kV a 400 kV vedení v záujmovom území je daná
predpokladaným nárastom zaťaženia rozvodnej siete na úrovni VN a VVN siete, ktorá bude
vyvolaná predpokladanou urbanizáciou územia, stále rozširujúcou sa elektrifikáciou riešeného územia, kde sa na vykurovanie a prípravu TÚV môže prednostne z ušľachtilých palív
podieľať elektrická energia.
Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou
Hlavným napájacím bodom v zásobovaní elektrickou energiou pre riešené územie SÚ
Vígľaš je elektrická rozvodňa a transformovňa RZ Lieskovec, z ktorej vyúsťujú 22 kV distribučné vzdušné vedenia a to linka č. 306, z ktorej je zásobovaná prevažná časť riešeného
územia a dvojlinka č. 343 a č. 344, ktoré zásobuje elektrickou energiou severnú časť riešeného územia a to lokalitu Hájniková, Malý Sliač a Holcov dvor. Trasa týchto vedení ide
v smere do RZ Lučenec a dvojlinka do RZ Detva.
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Riešeným územím prechádza hlavné zásobovacie distribučné vedenie a to vzdušná
linka VN 22 kV č. 306 v prevedení AlFe 6 3x95 mm2. Z tohto vedenia sú prevedené vzdušné
VN 22 kV zásobovacie odbočky do riešeného sídelného útvaru Vígľaš s lokalitami Pod Zámkom, Pstruša, Kocaň atď. Tieto VN odbočky napájajú vonkajšie stožiarové trafostanice s prevodom 22 kV/0.4 kV. Murovaná trafostanica sa nachádza v časti Pstruša pri bývalej MVE
Pod Mlynom.
Prehľad trafostaníc v riešenom území:
(Číslovanie trafostaníc je účelové a výkony sú informatívne určené na základe obhliadky TS v teréne)
Číslo
Názov trafostanice
Výkon (kW)
Typ trafostanice
TS 1
Pstruša – POD Mlynom
200
murovaná
TS 2
Pstruša – Semenársky podnik
250
stožiarová
TS 3
Pstruša - Agrosev s.r.o.
250
stožiarová
TS 4
Pstruša – Dolinky
400
stožiarová
TS 5
Pstruša – Železničná stanica
50
stožiarová
TS 6
Vígľaš - Pod zámkom I.
400
stožiarová
TS 7
Vígľaš – Pod zámkom II. Pri škole
250
stožiarová
TS 8
Vígľaš - Pod Kaplnou
250
stožiarová
TS 9
Vígľaš – PD
160
stožiarová
TS 10
Vígľaš – VÚS
100
stožiarová
TS 11
Vígľaš – Drevosklad
160
stožiarová
TS 12
Vígľaš – Obec
630
stožiarová
TS 13
Vígľaš – Sklad št. hmotných rezerv
60
stožiarová
TS 14
Vígľaš – Eurotel vysielač
50
stožiarová
TS 15
Hájniková
50
stožiarová
TS 16
Malý Sliač
50
stožiarová
TS 17
Kocaň
100
stožiarová
TS 18
MVE – Podpivničkami
50
stožiarová
TS 19
Kameňolom Rohy
630
stožiarová
TS 20
Kameňolom Rohy
400
stožiarová
SPOLU

4490 kW

Stožiarové trafostanice TS 1, TS 4, TS 6, TS 7, TS 8, TS 12, TS 15, TS 16, TS 17,
čiastočne TS 9 sú využívané pre zásobovanie elektrickou energiou objektov IBV a HBV v
SÚ Vígľaš a sú pri súčasnej potrebe elektrickej energie na úrovni DTS vyťažené. Ďalší prírastok ich zaťaženia nie je možný, v prvom rade z kapacitného hľadiska a v druhom rade z
prevádzkového hľadiska. Dôležitú úlohu tu taktiež zohráva kapacita prenosových možností
VN a NN vedení (dĺžky a prierezy jednotlivých vedení a stupeň ich zaťaženia). Tieto trafostanice slúžia taktiež pre technicko-komunálnu vybavenosť a ich výkonové zaťaženie je premenlivé v závislosti na sezónnosti odberu a ročnom období. Lokalita Polákovo je zásobovaná elektrickou energiou NN kábelovou prípojkou z TS 17 (Kocaň).
Trafostanice TS 2, TS 3, TS 5, TS 10, TS 11, TS 13, TS 14, TS 18, TS 19, TS 20,
čiastočne TS 9 slúžia pre zásobovanie výrobných objektov, skladov, železničnej stanice,
MVE, PD, Eurotelu, lomu a ďalších poľnohospodárskych a priemyselných prevádzok (viď
tabuľkový prehľad trafostaníc). Výkonové zaťaženie týchto trafostaníc je premenlivé v závislosti na výrobnom programe a ročnom období.
Sekundárne rozvody NN sú prevedené systémom napätí 3x400/230 V. Rozvody sú
prevedené vonkajšími vzdušným vedeniami NN a to holými vodičmi s prierezom od 3 x 35 +
2
2
25 mm do 3 x 70 + 25 mm AlFe na betónových a drevených podperných bodoch spolu s
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rozvodom verejného osvetlenia, ktorý je prevedený vodičom AlFe 25 mm . Svietidlá sú v
prevažnej miere výbojkové, osadené buď na podperných bodoch spolu s NN rozvodom, alebo samostatne na oceľových stožiaroch. Spínanie verejného osvetlenia je centrálne prostredníctvom impulzných káblov cez RVO pri trafostaniciach. NN sekundárna sieť je vybudovaná. Niektoré NN sekundárne vývody zo stožiarových trafostaníc do centier spotreby sú
vyvedené prostredníctvom závesných a samonosných káblov po stožiaroch NN sekundárnej
vzdušnej siete.
Vzdušná NN sekundárna sieť a sieť VO je v niektorých častiach SÚ značne preťažená a fyzicky zastaraná, kde sa vyskytuje množstvo porúch jednak na samotnom vedení NN a
taktiež na osvetľovacích telesách a podperných bodoch. Bude nutné v blízkej dobe počítať s
jej rekonštrukciou a výmenou zastaralých svietidiel VO za modernejšie a úspornejšie svietidlá. Tento stav sa týka hlavne okrajových častí riešeného územia.

-

Ochranné pásma
22 kV vzdušné vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu
110 kV vzdušné vedenie - 15 m od krajného vodiča na každú stranu
400 kV vzdušné vedenie - 25 m od krajného vodiča na každú stranu
prevodová transformačná stanica 110/ 22 kV - 35 m od oplotenia objektu

Energetická bilancia riešeného územia
Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sme vychádzali z predpokladu, že 85 %
objektov IBV a HBV využíva komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu TÚV zemný plyn,
v malej miere elektrickú energiu. Navrhovanú IBV a HBV sme zaradili do kategórie „A“ so
súčasným príkonom na jednu bytovú jednotku podľa STN 33 2130 Z2 prílohy Ss = 7 kW.
Celkovú potrebu elektrickej energie pre občiansku vybavenosť, komunálno-technickú spotrebu, priemysel a rekreačné objekty sme stanovili z podielu odberu účelových jednotiek v
štruktúre jednotlivých objektov na maximálnom dennom odbere riešeného územia a to v závislosti na kubatúre jednotlivých objektov a podľa merných účelových jednotiek jednotlivých
druhov vybavenosti podľa "Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č. 2.". Podrobné postupy výpočtov a dielčie výsledky budú k dispozícii u spracovateľa ÚPD po spracovaní ďalšieho stupňa
UPD.
Jestvujúce byty celkom (komunálne, družstevné, rodinné domy, ostatné)
S byty = 527 x 7 kW/b.j.= 3689 kW
S byts = 3689 x 0,28 = 1033 kW
S vyb. = 40 % z 1033 = 413.2 kW
S kom. = 20 kW
S celk. = 1033 + 413 + 20 = 1466 kW
Podiel 1 bytu na súčasnom maximálnom príkone vrátane komunálnej spotreby
S
1466
Sn = ----------------- = -------- =
n
527

2.78 kVA/b.j.

Výpočtový počet transformačných staníc VN/NN s výkonom 250 kVA zaťažených na
85 %:
S celk.

1466
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NcDTS = ----------------- = -------- = 7 ks
s.cos fí.0,85
209
Pri predpokladanom ročnom využití maxime 1600 hodín bude ročná spotreba elektrickej energie 2345 MWh.
Z uvedeného orientačného výpočtu požadovanej potreby elektrickej energie pre riešený SÚ a z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových
možností je zrejmé, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je
nepostačujúci pre navrhovaný urbanistický rozvoj a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický
príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN siete. Bude nutné vybudovať ďalšie zahusťovacie trafostanice
v novourbanizovaných lokalitách pre navrhovanú výstavbu IBV s príslušnou občianskou vybavenosťou. V intenzifikovaných centrách bude zásobovanie elektrickou energiou riešené
z jestvujúcich trafostaníc NN sekundárnymi prípojkami. K navrhovaným trafostaniciam bude
nutné vybudovať novú VN 22 kV vzdušnú prípojku z linky č. 306, resp. dvojlinky č.343, 344.
V novourbanizovanej lokalite vybudovať novú NN sekundárnu káblovú sieť zemnými káblami
2
AYKY do 240 mm slučkovaním cez prípojkové a rozpojovacie skrine objektov a taktiež verejné osvetlenie na samostatných stožiaroch verejného osvetlenia /VO/ zemnými káblami
2
AYKY do 25 mm s pripojením na centrálny impulz SÚ Vígľaš.
Rozmiestnenie jestvujúcich energetických zariadení, trasy rozvodov a ich kapacity sú
zrejmé z výkresovej časti prieskumov a rozborov SÚ Vígľaš.
V podkapitole Energetika a telekomunikácie, v časti Energetická bilancia riešeného územia
sa za tretí odsek dopĺňa text, ktorý znie:
Lokalita Breziny
Navrhované riešenie uvažuje so zmenou funkčného využitia územia v prospech obytnej
zástavby, plôch pre občiansku vybavenosť a rekreáciu ako i pre výrobno-obslužnú zónu. V
nových objektoch bude na kúrenie, prípravu TÚV, varenie a pečenie využívaný v prevažnej
miere zemný plyn. Rodinné domy sú uvažované so stupňom elektrizácie B. Pre zásobovanie
objektov elektrickou energiou bude potrebné zabezpečiť dodávku elektrickej energie NN zo
siete SSE-D a.s. Žilina z nových kioskových distribučných trafostaníc 22/0,4kV.
V západnej časti výrobno-obslužnej zóny je plánovaná výstavba dvoch fotovoltaických
elektrárni FVE s výkonom 0,99MW na ploche cca 6ha. Technológia FVE bude automatická,
bez obsluhy, bez nárokov na dodávku ostatných energií a vstupných surovín. FVE budú
využívať el. energiu z vlastnej výroby. V situácii, keď nebude možné vyrábať elektrinu, bude
nevyhnutné množstvo získané odberom zo siete, na ktorú budú pripojené.
Predpokladaný príkon riešeného územia bude:
- rodinné domy 540
- výrobno-obslužné objekty 215
- objekty výrobných služieb 110
- objekty logistiky 65
- zariadenia pre rekreáciu a cestovný ruch 215
- verejné osvetlenie 11
- spolu Pi = 1156 kW
Súčasný požadovaný príkon riešeného územia sa predpokladá:
Ps = 1156 x 0,6 = 693,6kW = 730kVA
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Tento príkon bude možné zabezpečiť z dvoch nových kioskových distribučných trafostaníc
22/0,4kV; 400kVA.
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie v lokalite Breziny je 2500 MWh.
Severozápadne od lokality Breziny prechádza vzdušná VN prípojka z linky č.306 do
kameňolomu. Z tejto VN prípojky je v súčasnosti pripojená aj distribučná trafostanica v
majetku SSE-D Žilina a.s.. Táto linka nie je v súčasnosti v majetku SSE-D Žilina a.s.. Návrh
predpokladá vysporiadanie vlastníckych vzťahov s následnou rekonštrukciou tejto linky po
križovatku ciest I/50 a II/591. Z existujúceho priehradového stožiara pri križovatke ciest I/50 a
II/591 sa káblom 3x 22-AXEKVC(AR)E 70mm2 uloženým v zemi pripoja nové distribučné
trafostanice, ktoré zabezpečia potrebnú kapacitu pre zásobovanie územia elektrickou
energiou.
Z NN rozvádzačov nových distribučných trafostaníc budú káblami AYKY-J, uloženými
v zemi, zásobovaní elektrickou energiou jednotliví odberatelia. Prierezy káblov budú určené
v ďalších stupňoch PD. Z rozpojovacích istiacich skríň budú pripojené elektromerové
rozvádzače odberateľov energie, ktoré budú umiestnené na verejne prístupnom mieste.
Osvetlenie pozemných komunikácii v lokalite Breziny bude riešené podľa požiadaviek súboru
noriem STN EN 13201 pre osvetlenie pozemných komunikácii výpočet a návrh osvetľovacej
sústavy.
Meranie spotreby elektrickej energie a ovládanie spínania jednotlivých vetiev verejného
osvetlenia bude umiestnené v pilierových rozvádzačoch RVO, ktoré budú pripojené z NN
rozvádzača najbližšej trafostanice. Ovládanie spínania osvetlenia bude v príslušnom
rozvádzači RVO pomocou prijímača impulzu hromadného diaľkového ovládania. Rozvody
elektrickej energie medzi stožiarmi verejného osvetlenia budú realizované káblami CYKY-J
4x10mm2 uloženými v zemnej ryhe 35/80cm. Svietidlá na stožiaroch sú uvažované s
vysokotlakými sodíkovými výbojkami a elektronickými regulovateľnými predradníkmi s
možnosťou regulácie intenzity osvetlenia v rôznych časových intervaloch. Regulácia intenzity
osvetlenia v rôznych časových intervaloch zabezpečí šetrenie spotreby elektrickej energie
verejného osvetlenia. Nové svietidlá budú s nulovou svetelnou emisiou horizontálnou alebo
smerom dohora - 0 cd/klm a so zdrojom svetla s merným svetelným výkonom väčším ako 87
lm/W.
Predpokladaný inštalovaný príkon všetkých vetiev: Pi = 11kW
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia
v lokalite Breziny je 3,78 MWh.
Zásady zásobovania elektrickou energiou
Vykonanou analýzou jestvujúcich energetických zariadení v SÚ Vígľaš, ich zdokumentovaním a prehodnotením potrieb elektrickej energie pre jestvujúcu a uvažovanú urbanizáciu a intenzifikáciu riešeného územia (bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť) sme
došli k nasledujúcim záverom:
 v novourbanizovaných lokalitách vybudovať nové zahusťovacie trafostanice s výkonmi
podľa vypočítaných potrieb elektrickej energie určených v ďalších stupňoch ÚPD
(uprednostňovať murované, resp. kioskové trafostanice)
 vybudovať nové vzdušné VN 22 kV prípojky k navrhovaným trafostaniciam vodičmi 3 x
AlFe 42/7 (uprednostňovať kábelové VN 22 kV prípojky)
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v intenzifikovaných lokalitách zvýšiť výkony jestvujúcich trafostaníc na potrebný výkon,
resp. vybudovať nové zahusťovacie trafostanice
NN sekundárne vývody z jestvujúcich trafostaníc v intenzifikovaných lokalitách riešiť
rekonštruovanými vzdušnými vedeniami, a to dvojpoťahmi s prierezom vodičov do 4 x 70
2
2
mm , v novourbanizovaných zónach zemnými káblami AYKY, CYKY do 240 mm a závesnými, resp. samonosnými káblami
NN sekundárnu sieť v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zástavbe a OV prevádzať
2
zemnými káblami typu AYKY do 240 mm uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez prípojkové skrine
objektov s možnosťou dosiahnutia dvojcestného zásobovania
vonkajšie osvetlenie bude riešené výbojkovými svietidlami, ktoré sú osadené na podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom, resp. v novourbanizovaných lokalitách
na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25 mm2.
Spínanie osvetlenia bude riešené prostredníctvom skríň RVO od trafostaníc.
V miestnej časti Pstruša navrhujeme zvýšenie výkonu existujúcich trafostaníc, TS2
a TS3 na 400 kVA , TS4 na 630 kVA a TS5 na 400 kVA. Trafostanicu TS1 navrhujeme rekonštruovať na 630 kVA a z nej napojiť aj areál Masarykovho dvora
o projektovanom výkone cca 120 kW.
Pre lokalitu 6/10 Pstruša - IBV 10 b.j. navrhujeme rekonštruovať NN sieť smerom
k tejto lokalite a potom vybudovať NN prívod zemným káblom, ktorý bude zoslučkovaný v poistkových skriniach.
Lokalitu 6/12 Pri škole – HBV 2x9 B.J. navrhujeme napojiť samostatným káblovým
vývodom z trafostanice TS7, ktorá bude rekonštruovaná na 400 kVA.
Týmto budú pokryté požiadavky rozvoja Pstruše aj s výhľadom do budúcnosti.
Na konci ulice Poľná dva navrhované rodinné domy navrhujeme napojiť NN prípojkou z existujúceho elektrického rozvodu v ulici.
Pre zásobovanie priemyselného parku na parcele KN 1292 navrhujeme vybudovať
vzdušné VN vedenie z VVN vedenia z bodu južne od m. č. Hájniková po severozápadný cíp m. č. Dolinky, kde navrhujeme novú trafostanicu 1000 kVA.
V areáli Vígľašského zámku je vybudovaná nová trafostanica, ktorá pokryje spotrebu elektrickej energie po spustení ubytovacích, stravovacích a obslužných kapacít do prevádzky. Trafostanica má tieto parametre: menovité napätie VN 22 kV, menovité napätie NN 242/420 kV, menovitý výkon 1x630 kVA olejový, menovitý prúd
NN do 1000A

Priemyselný park Breziny je napojený na elektrickú energiu navrhovanou vzdušnou
VN prípojkou z linky VN 22 kV č. 306 prebiehajúcej západne od riešeného územia popri
križovatke ciest I/50 a II/591. Dĺžka tejto prípojky je 400 m s vyústením do navrhovanej murovanej trafostanice 1000 kVA v ťažisku priemyselného parku pri križovatke obslužných komunikácií.
Z tejto trafostanice sú navrhnuté káblové NN rozvody ku všetkým odberným miestam.
V prípade zvýšenia nárokov na odber elektrickej energie nad rámec kapacity navrhovanej
trafostanice je možné využiť na zásobovanie priemyselného parku existujúcu trafostanicu TS
5 – Pstruša železničná stanica nachádzajúcu sa na severnom okraji riešeného územia. Vyžiada si to zvýšenie jej kapacity zo súčasných 50 kVA na 630 kVA.
Verejné osvetlenie
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Vonkajšie osvetlenie priemyselného parku je riešené výbojkovými svietidlami, ktoré sú
osadené na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25
mm2. Spínanie osvetlenia je riešené prostredníctvom skríň RVO od trafostanice.
Zásobovanie plynom
Obec je zásobovaná zemným plynom z VVTL plynovodu Lovinobaňa – Zvolen profilu
DN 300 mm, 6,4 MPa, prebiehajúceho severnou časťou katastrálneho územia. V obci sú
vybudované dve regulačné stanice plynu RS 3000 m3/hod. Jedna je situovaná severovýchodne od návršia Kaplná na lokalite vyše dediny, druhá severne od miestnej časti Pstruša.
Obec má vybudovanú rozvodnú sieť plynu v dĺžke 9750 bm s profilmi potrubia DN
200, 150, 100, 80 a 50. Plyn je využívaný na vykurovanie bytov, rodinných domov, objektov
občianskej vybavenosti a výrobných objektov a na prípravu teplej úžitkovej vody.
Kotolne sú situované v jednotlivých objektoch.
Existujúce zariadenia na reguláciu a rozvod plynu umožňujú napojiť aj ďalšie odberné
miesta súvisiace s rozvojom obce do roku 2015.
V novo navrhovaných obytných skupinách je navrhnuté predĺženie rozvodnej siete
plynu ku všetkým navrhovaným objektom profilmi potrubia DN 80.
Obec Vígľaš je plynofikovaná. Regulačná stanica plynu R 3000 sa nachádza 150 m
od východného okraja riešeného územia. Stredom riešeného územia v západo - východnom
smere prebieha plynovodné potrubie STL DN 150. Regulačná stanica má rezervu kapacity aj
pre priemyselný park. V prípade zvýšených požiadaviek investorov v priemyselnom parku je
možné zvýšiť kapacitu regulačnej stanice na R 6000 a zrealizovať nové zásobovacie plynovodné potrubie STL pozdĺž navrhovaných komunikácií v priemyselnom parku DN 150 paralelne s existujúcim.
Zásobovanie plynom a teplom v zmenách a doplnkoch č. 5:
Bilancie predpokladanej spotreby plynu v lokalite Breziny:
Spotreba plynu:
Bývanie ............................................................... 117 t.m3/rok
Obč. vybavenosť ............................................... 381 - „ CR a turistika ..................................................... 74 - „ Výroba priemyselná ......................................... 2 772 - „ Spolu:
3 344 t.m3/rok
Bilancie predpokladanej spotreby tepla v lokalite Breziny:
Spotreba tepla:
Bývanie ............................................................... 39 787 GJ/rok
Obč. vybavenosť ............................................... 12 951 - „ CR a turistika ..................................................... 2 619 - „ Výroba priemyselná ........................................... 94 264 - „ Spolu:
113 711GJ /rok
Spoje a zariadenia spojov
Územím prechádzajú viaceré diaľkové káble prepájajúce západnú, strednú a východnú časť Slovenskej republiky a Slovenskú republiku s Maďarskou republikou.
 Pozdĺž štátnej cesty I/50 prechádza trasa diaľkového kábla.
 V súbehu s ním a od zámku pozdĺž železničnej trate prechádza trasa optického kábla.
Tieto káble sú v správe Slovenských telekomunikácií, resp. Správy diaľkových káblov.
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Okrem vyššie spomenutých telekomunikačných káblov prebiehajú v súbehu so železničnou traťou káble Slovenských železníc.
 V obci sú realizované (na návrší Kaplná) dva telekomunikačné vysielače mobilných operátorov na oceľových stožiaroch.
Telefonizácia obce pevnými linkami je zabezpečovaná cez telefónnu ústredňu vo
Zvolenskej Slatine. Miestna telefónna sieť je zrealizovaná úložnými káblami a umožňuje základnú 25 % telefonizáciu, ktorú je možné zvýšiť podľa potreby technickými opatreniami.
Navrhnuté je zahustenie telefónnej siete so zvýšením telefonizácie na 50 % na konci
návrhového obdobia, s kapacitou káblov, ktoré umožnia aj napojenie na Internet.
Navrhnuté je napojenie priemyselného parku na existujúcu telefónnu sieť
s technickými opatreniami, ktoré zabezpečia bezproblémovú prevádzku včítane napojenia na
INTERNET.
Rovnocenné je pokrytie územia obce signálom všetkých troch mobilných operátorov.

VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Súčasný stav
Zásobovanie vodou
Obec Vígľaš má vybudovaný verejný vodovod vo všetkých častiach s obytnou zónou
a výrobnou funkciou objektov. Zdrojom pitnej vody je skupinový vodovod Hriňová – Lučenec
- Filakovo. Trasa tohto vodovodu prechádza severným okrajom katastrálneho územia obce.
Potrubie má profil 500 mm.
Akumulácia vody je zabezpečená zemnými vodojemami. Pre centrálnu časť obce je
vybudovaný vodojem na návrší Kaplná. Vodojem obsahu 2 x 400 m3 je osadený na kóte
max. hladiny vody 405,00 m.n.m. Dno vodojemu je na kóte 400,00 m.n.m. Z vodojemu je
zásobovaná pitnou vodou centrálna časť obce, časť obce Zvolenská Slatina a nová bytová
výstavba (rodinné aj bytové domy na západnom okraji obce).
Zásobovacie vodovodné potrubie zavesené na moste prechádza na ľavý breh Slatiny
a zásobuje zástavbu na južnom okraji obce. Pod zámkom prechádza štátnou cestou a mostom k lokalite „Pri škole“, kde zásobuje pitnou vodou areál školy a celý súbor rodinných domov.
Zásobovacie potrubie z vodojemu je profilu DN 125 mm. Rozvod vody v obci je z rúr
profilov DN 80, 90, 100 mm.
Miestna časť Pstruša je zásobovaná pitnou vodou cez samostatný akumulačný vodojem, ktorý sa nachádza na západnom úbočí kopca Rohy. Vodojem obsahu 150 m3 je osadený na kóte max. hladiny vody 410,00 m.n.m. Dno vodojemu je na kóte 405,00 m.n.m.
Zásobovacie potrubie z vodojemu po spotrebisko je z rúr DN 100 mm. Rozvod vody
v Pstruši je z rúr DN 80, 90, 100 mm.
Z vodojemu Rohy 150 m3 je samostatným vodovodným potrubím DN 63 mm zásobovaná pitnou vodou osada Malý Sliač.
Osada Kocaň je zásobovaná pitnou vodou z vodovodu obce Klokoč cez osadu Pod
Polomom.
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V súčasnosti je vypracovaný projekt stavby rekonštrukcia vodovodu v miestnej časti
Pstruša I. a II. etapa. Prebieha realizácia I. etapy. Táto rekonštrukcia vodovodu je nevyhnutná vzhľadom k zlému technickému stavu jestvujúcej vodovodnej siete, ktorá je staršia ako 50
rokov.
Kanalizácia
Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu ani ČOV. Dielčie kanalizácie má zrealizované iba areál základnej školy a bytové domy, bez čistenia splaškových odpadných vôd.
Pre miestnu časť Za školou a Pstruša je vypracované zadanie stavby pre výstavbu
kanalizácie a ČOV. ČOV je umiestnená na voľnom pozemku „Pod zámkom“ medzi štátnou
cestou I/50 a železničnou traťou. Zadanie využíva zrealizované časti kanalizácie v okolí
školského areálu (pôvodne dažďová kanalizácia) a zrealizovaný kanalizačný zberač medzi
výrobnou a obytnou časťou Pstruše.
Vodné toky a nádrže
Hlavným recipientom územia je rieka Slatina. Rieka Slatina, s výnimkou malého úseku, nie je v intraviláne, ani v extraviláne Vígľaša upravená. Nie sú upravené ani jej prietoky.
Prirodzené koryto Slatiny a jej prítokov má malú kapacitu a preto dochádza
k vybrežovaniu vôd. V intraviláne obce Vígľaš je zrealizovaná jednostranná úprava pravého
brehu Slatiny v dĺžke 0,275 km ( v riečnom kilometri 19,325 – 19,800 ). Koryto je stabilizované ale brehový porast je prestárly. Kapacita koryta toku je nedostatočná na prevedenie povodňových prietokov.
Hydrologické údaje toku Slatina podľa HMÚ Bratislava:
Profil: cca 6,7 km od ústia Slatiny do Hrona
plocha povodia: 411,66 km2
dlhodobý priemerný ročný prietok: Qa = 4,10 m3/s
Opakovanie veľkých vôd priemerne raz za:
roky
1
5
10
20
3
m /s
38,0
105
128
153
Priemerné prekročenie prietokov počas:
dni
30
90
180
3
m /s
10,6
4,61
2,10

50
181
270
1,02

100
205
555
0,32

1000
275
364
0,155

Na rieke Slatina sú v súčasnosti vybudované 2 nádrže:
 vodná nádrž Môťová, ktorá zabezpečuje dodávku vody pre priemysel. Vodná plocha a
priľahlé brehy sa využívajú na rekreáciu, vodné športy a rybárstvo
 vodárenská nádrž Hriňová zabezpečuje dodávku vody pre skupinový vodovod Hriňová –
Lučenec – Fiľakovo
 v m.č. Pstruša je vybudovaná malá vodná elektráreň
Slatina má v riešenom území niekoľko malých prítokov, z ktorých najmä potok Dielnica (na západnom okraji riešeného územia) spôsobuje sporadické záplavy priestoru železnič-

61
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA, Banská Bystrica

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Vígľaš
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nej stanice. Ostatné prítoky významnejšie neovplyvňujú (vzhľadom na malé plochy povodí),
povodňovú situáciu obce.
Návrh riešenia
Zásobovanie vodou
Územný plán obce Vígľaš navrhuje vybudovať rodinné a bytové domy a objekty občianskej vybavenosti na vybratých lokalitách.
Obec aj s priľahlými časťami má v plnom rozsahu vybudovaný verejný vodovod
s príslušnými akumulačnými vodojemami. Tlakové pomery v obci sú vyhovujúce.
V centrálnej zóne obce sa uvažuje s vybudovaním rodinných domov pre 30 obyvateľov. Rodinné domy sa vybudujú na rozptýlených parcelách. V záujmovom území je vybudovaná trasa verejného vodovodu. Z potrubia vodovodu bude možné napojiť prípojkami navrhované rodinné domy. Vodovodné prípojky sa vybudujú z rúr PE DN 25 mm, dĺžky cca 50 m.
V obytnej zóne Pri škole sa uvažuje s vybudovaním rodinných domov pre 87 obyvateľov. V tejto lokalite sa nachádza trasa jestvujúceho vodovodu z rúr DN 110 mm. Pre novonavrhovanú zástavbu sa vybuduje vodovod z rúr PVC HDPE PN100 - DN 110 mm, dĺžky cca
600 m. Vodovodné prípojky sa vybudujú z rúr PE DN 25 mm, dĺžky cca 300 m. Navrhovaná
trasa vodovodu sa napojí na potrubie jestvujúceho vodovodu.
V obytnej zóne Pstruša sa uvažuje s výstavbou rodinných domov pre 66 obyvateľov a
objektov občianskej vybavenosti. V záujmovom území sa nachádza trasa jestvujúceho vodovodu z rúr DN 90, 100 mm. Z tohoto vodovodu navrhujeme napojiť aj novobudované objekty.
Vodovod sa vybuduje z rúr PVC HDPE PN100 - DN 110 mm, dĺžky cca 350 m. Prípojky sa
vybudujú z rúr PE DN 25 mm, dĺžky cca 400 m.
V miestnej časti Pstruša je potrebné urobiť rekonštrukciu vodovodu v rozsahu vypracovaného projektu stavby. Potrubie jestvujúceho vodovodu je 50 rokov staré a tým často
poruchové.
Výpočet potreby vody
Potreba vody pre navrhovanú výstavbu v obci je vypočítaná podľa vtedy platnej
úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 z 29.2.2000, na výpočet potreby
vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.
Potreba vody pre obyvateľov 135 l/os/deň.
Potreba vody pre vybavenosť 25 l/os/d.
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd = 1,6
Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8
Centrálna zóna obce
Počet obyvateľov 30.
Qp = 30obyv x (135 + 25) l/os/d
Qm = Qp x kd = 0,055 l/s x 1,6
Qh = Qm x kh = 0,088 l/s x 1,8

= 4,80 m3/d = 0,055 l/s
= 7,60 m3/d = 0,088 l/s
= 13,68 m3/d = 0,158 l/s

Obytná zóna Pri škole
Počet obyvateľov 87.
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Qp = 87obyv x (135 + 25) l/os/d
Qm = Qp x kd = 0,161 l/s x 1,6
Qh = Qm x kh = 0,257 l/s x 1,8

= 13,92 m3/d = 0,161 l/s
= 22,27 m3/d = 0,257 l/s
= 39,97 m3/d = 0,462 l/s

Obytná zóna Pstruša
Počet obyvateľov 66.
Qp = 66obyv x (135 + 25) l/os/d
Qm = Qp x kd = 0,122 l/s x 1,6
Qh = Qm x kh = 0,195 l/s x 1,8

= 10,56 m3/d = 0,122 l/s
= 16,90 m3/d = 0,195 l/s
= 30,32 m3/d = 0,351 l/s

Prehľad potreby vody
Územie
Centrálna zóna
Pri škole
Spolu
Pstruša

Qp

Qm

l/s

3

m /d

4,8
13,92
18,72
10,56

0,055
0,161
0,216
0,122

Qp

l/s

3

m /d

l/s

m3/d

7,6
22,27
29,87
16,90

0,088
0,257
0,345
0,195

13,68
39,97
53,65
30,32

0,158
0,462
0,620
0,351

Akumulácia vody
Akumulácia vody pre potrebu navrhovaných objektov bude pre obec Vígľaš zabezpečená v jestvujúcom vodojeme 2 x 400 m3 na návrší Kaplná a pre časť Pstruša v jestvujúcom
vodojeme 150 m3 na úbočí kopca Rohy.
Množstvo akumulácie vody je určené z max. dennej potreby vody v m3.
Akumulácia

100 %

80 %

60 %

Centrum Vígľaš
Pri škole

7,60 m3/d
22,27 m3/d

6,08 m3/d
17,82 m3/d

4,56 m3/d
13,36 m3/d

Spolu
časť Pstruša

29,87 m3/d
16,90 m3/d

23,90 m3/d
13,52 m3/d

17,92 m3/d
10,14 m3/d

Vzhľadom na to, že z vodojemu na návrší Kaplná je zásobovaná aj časť obce Zvolenská Slatina, navrhujeme vybudovanie aj tretej nádrže s objemom 400 m3, čím bude zabezpečená dostatočná akumulácia pitnej vody aj pre výhľadový rozvoj obcí Vígľaš a Zvolenská Slatina.
Kanalizácia a ČOV
Pre obec navrhujeme vybudovať splaškovú kanalizáciu. Vzhľadom na rozmanitú konfiguráciu terénu a rozptyl osídlenia je potrebné vybudovať dva systémy kanalizácie a ČOV.
Pre centrálnu zónu obce sa vybuduje splašková kanalizácia z rúr PVC DN 300 mm,
dĺžka 5700 m. K jednotlivým objektom sa urobia kanalizačné prípojky z rúr PVC DN 150 mm,
dĺžky cca 3000 m. Trasy kanalizácie budú vedené tak, aby bol dodržaný sklon terénu a napojené všetky objekty. V miestach, kde sa mení sklon terénu, sa na trase kanalizácie vybu63
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dujú prečerpávacie šachty. V tejto časti obce sa nachádza areál skladov štátnych hmotných
rezerv, ktorý má vybudovanú vlastnú splaškovú kanalizáciu a čistiareň odpadných vôd typu
biofluid. Vyústenie vyčistenej vody je do rieky Slatina.
Pre centrálnu časť obce sa vybuduje samostatná ČOV potrebnej technológie a kapacitnej veľkosti. Stupeň čistenia bude závislý od triedy čistoty rieky Slatina v príslušnom mieste vyústenia vyčistených vôd z ČOV do recipientu.
ČOV sa osadí v západnom cípe riešeného územia na pravom brehu rieky Slatina,
podľa výškovej nivelety kanalizácie a kóty hladiny vody v rieke v mieste vyústenia kanalizácie.
Pre obytnú zónu Pri škole sa vybuduje splašková kanalizácia z rúr PVC DN 300 mm,
dĺžky cca 2500 m. K jednotlivým objektom sa urobia kanalizačné prípojky z rúr PVC DN 150
mm, dĺžky cca 200 m. Trasy kanalizácie budú vedené tak, aby bol dodržaný sklon terénu a
napojené všetky objekty. V súčasnosti jestvujúca kanalizácia pre školu bude využitá pre potrebu verejnej kanalizácie a prepojí sa s navrhovanou kanalizáciou.
Pre obytnú zónu Pstruša sa vybuduje splašková kanalizácia z rúr PVC DN 300 mm,
celkovej dĺžky cca 2500 m. K jednotlivým objektom sa vybudujú kanalizačné prípojky z rúr
PVC DN 150 mm, dĺžky cca 1500 m. Trasy kanalizácie budú vedené tak, aby bol dodržaný
sklon terénu v smere nivelety dna potrubia. V prípade, že sa nedá zachovať samospád nivelety dna potrubia, osadí sa v príslušnom mieste trasy kanalizácie prečerpávacia šachta.
Jestvujúca trasa dažďovej kanalizácie sa zachová a prepojí sa s navrhovanou kanalizáciou.
Pre obytnú zónu Pri škole a obytnú zónu Pstruša sa vybuduje spoločná ČOV na pozemku pod hradom medzi štátnou cestou I/50 a železničnou traťou.
ČOV sa vybuduje pre potrebnú technológiu čistenia splaškových vôd a príslušnej veľkostnej kapacity max. denného množstva vypúšťaných odpadných vod. Stupeň čistenia odpadných vôd bude závislý od triedy čistoty rieky Slatina v mieste vypúšťania vyčistenej vody
z ČOV do recipientu.
ČOV sa osadí na príslušnom pozemku podľa výškovej nivelety dna kanalizácie a kóty
hladiny vody v rieke v mieste vyústenia kanalizácie.
Uvedené riešenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd sa javí v plošných a terénnych podmienkach obce Vígľaš najvýhodnejšie.
Výpočet množstva odpadných vôd
Množstvo splaškových odpadných vôd je určené podľa výpočtu potreby vody v stati
zásobovanie vodou a podľa STN 73 6701, stokové siete a kanalizačné prípojky.
Centrálna zóna obce
Počet obyvateľov v obci k roku 2015 - 922.
Potreba vody pre obyvateľov 135 l/os/deň.
Potreba vody pre vybavenosť 25 l/os/deň.
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd = 1,6
Súčiniteľ max. hodinovej nerovnomernosti khmax = 2,25
Súčiniteľ min. hodinovej nerovnomernosti khmin = 0,58
Qp = 922obyv x (135 + 25) l/os/d
= 147,52 m3/d = 1,70 l/s
Qm = Qp x kd = 1,70 l/s x 1,6
= 236,03 m3/d = 2,73 l/s
Qmax = Qm x khmax = 236,03 m3/d x 2,25 = 531,07 m3/d = 6,14 l/s
Qmin = Qp x khmin = 147,52 m3/d x 0,58 = 85,56 m3/d = 0,99 l/s
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Obytná zóna Pri škole
Počet obyvateľov - 532.
Súčiniteľ max. hodinovej nerovnomernosti khmax = 2,60
Súčiniteľ min. hodinovej nerovnomernosti khmin = 0,50
Qp = 532obyv x 160 l/os/d
= 85,12 m3/d = 0,98 l/s
Qm = Qp x kd = 0,98 l/s x 1,6
= 136,19 m3/d = 1,57 l/s
3
Qmax = Qm x khmax = 136,19 m /d x 2,60 = 354,09 m3/d = 4,09 l/s
Qmin = Qp x khmin = 85,12 m3/d x 0,50 = 42,50 m3/d = 0,49 l/s
Obytná zóna Pstruša
Počet obyvateľov - 340.
Súčiniteľ max. hodinovej nerovnomernosti khmax = 4,2
Súčiniteľ min. hodinovej nerovnomernosti khmin = 0,0
Qp = 340obyv x 160 l/os/d
= 54,40 m3/d = 0,63 l/s
Qm = Qp x kd = 0,63 l/s x 1,6
= 87,04 m3/d = 1,00 l/s
Qmax = Qm x khmax = 87,04 m3/d x 4,2
= 365,56 m3/d = 4,23 l/s
Qmin = Qp x khmin = 54,40 m3/d x 0,0
= 0,00 m3/d = 0,00 l/s
V prípade realizácie priemyselného parku na západnom okraji riešeného územia,
bude odkanalizovanie tohoto areálu a čistenie odpadových vôd riešené v rámci predprojektovej a projektovej prípravy v závislosti na druhoch výroby a kapacite.
Vodné toky
Hlavným recipientom obce Vígľaš a časti Pstruša je rieka Slatina.
Navrhujeme v intraviláne obce vybudovať úpravu koryta rieky Slatina s kapacitnou
prietočnosťou priečneho profilu na Q100 ročnú vodu. súčasne navrhujeme aj vybudovanie
ochrany na potoku Dielnice. Podobne aj malé prítoky rieky upraviť na príslušnú prietočnú
kapacitu. Tieto úpravy zrealizovať ekologicky prijateľným spôsobom s použitím prírodných
materiálov so zatrávnenými svahmi koryta a s priebežnou dosadbou brehových porastov pri
dodržaní ochranných pásiem tokov. Osobitný prístup zvoliť pri akýchkoľvek zásahoch do
koryta a brehov rieky Slatiny, vzhľadom na jej funkciu regionálneho biokoridoru.
Na rieke Slatine je plánované vodné dielo Slatinka zakotvené vo Vodohospodárskom
pláne povodia Hrona v kategórii „A“.
Na rieke Slatine je tiež zrealizovaná malá vodná elektráreň Pstruša v riečnom kilometri 22,9.
Doplnok č. 2 (2005)
- VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Obec Vígľaš má vybudovaný verejný vodovod vo všetkých častiach s obytnou zónou
a výrobnou funkciou objektov. Zdrojom pitnej vody je skupinový vodovod HLF (Hriňová –
Lučenec – Fiľakovo). Trasa tohto vodovodu prechádza severným okrajom katastrálneho
územia obce. Potrubie má profil DN 500.
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Miestna časť Pstruša je zásobovaná pitnou vodou cez akumulačný vodojem, ktorý sa
nachádza na západnom úbočí kopca Rohy. Vodojem obsahu 150 m3 je osadený na kóte
max. hladiny vody 410,00 m.n.m. Dno vodojemu je na kóte 405,00 m.n.m.
Zásobovacie potrubie z vodojemu po spotrebisko je z rúr DN 100 mm. Rozvod vody
v Pstruši je z rúr DN 80, 90, 100 mm.
V uplynulých dvoch rokoch bola čiastočne zrealizovaná rekonštrukcia vodovodu
v miestnej časti Pstruša I. a II. etapa. Táto rekonštrukcia zvýšila kvalitu i kapacitu vodovodnej
siete a umožňuje čiastočne pokryť potrebu vody aj v riešenom území. Odber pitnej vody bol
zrealizovaný priamo zo skupinového vodovodu cez regulačnú šachtu.
Výpočet potreby vody v priemyselnom parku:
Výpočet potreby vody pre priemyselnú zónu je prevedený podľa Úpravy Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 477/99-810.
1. logistické centrum
priemyselného parku .................................................... 20 pracovníkov x 60 l = 1 200 l/deň
2. reštaurácia ........................................................... (200 hlavných jedál) x 25 l = 5 000 l/deň
20 pracovníkov x 130 l = 2 600 l/deň
3. obchodná vybavenosť a služby ...................................10 pracovníkov x 130 l = 1 300 l/deň
4. výroba a sklady ........................................................150 pracovníkov x 230 = 34 500 l/deň
Spolu
Qp celkom
44 66 l/deň-1 = 0,52 l.s-1
Qm = 0,52 x 2,0 = 1,04 l.s-1 = 89,856 m3 deň-1
Qh = 1,04 x 1,8 = 1,872 l.s-1 = 161,740 m3 deň-1
Akumulácia

60 %
53,914 m3 deň-1

80 %
71,885 m3 deň-1

44 600 l/deň-1 = 0,52 l.s-1

100 %
89,856 m3 deň-1

Zásobovanie priemyselného parku pitnou vodou navrhujeme na základe vyjadrenia
zástupcu vodárenskej spoločnosti z existujúceho potrubia v m. č. Pstruša z existujúcej odbočky zo skupinového vodovodu HLF DN 500, ktorá prebieha severne od riešeného územia
cez existujúcu regulačnú šachtu. Prívodné potrubie navrhujeme profilu DN 100 v dĺžke 600
m a rozvodné potrubie navrhujeme tiež profilu DN 100 v dĺžke 1600 m.
Zásobovanie úžitkovou vodou
Zásobovanie priemyselného parku úžitkovou vodou navrhujeme tiež
z navrhovaného rozvodu pitnej vody. Potreba úžitkovej vody je navrhnutá odhadom 1,5 l.s-1.
Skupinový vodovod HLF umožňuje pokryť aj prípadné vyššie nároky na pitnú i úžitkovú vodu.
(V prípade zvýšených nárokov na úžitkovú vodu je možný odberom z rieky Slatina. Odberný
objekt navrhujeme západne od železničnej stanice Pstruša. Bude obsahovať zariadenie na
zachytávanie splachov a nečistôt a čerpadlo. Prívod v dĺžke 300 m navrhujeme profilu DN
100 a zásobovacie potrubie pozdĺž oboch komunikácií priemyselného parku v dĺžke 700 m
navrhujeme profilu DN 80).
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Požiarny vodovod
Pre požiarne účely je využitý vodovod pitnej vody, na ktorom navrhujeme osadiť
hydranty vo vzdialenosti max. 80 m od seba. Okrem toho je na západnom okraji m. č. Pstruša vybudovaná protipožiarna nádrž so stálym objemom 3 500 m3. Táto nádrž sa nachádza
vo vzdialenosti 250 m od riešeného územia a vytvára dostatočnú stálu rezervu vody pre požiarne účely.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu ani ČOV. Dielčie kanalizácie má zrealizované iba areál základnej školy a bytové domy, bez čistenia splaškových odpadových vôd.
Pre miestnu časť Za školou a Pstruša je vypracované zadanie stavby pre výstavbu
kanalizácie a ČOV. Zadanie využíva zrealizované časti kanalizácie v okolí školského areálu
(pôvodne dažďová kanalizácia) a zrealizovaný kanalizačný zberač medzi výrobnou a obytnou časťou Pstruše.
V osi komunikačného systému priemyselného parku navrhujeme vybudovať splaškovú gravitačnú kanalizáciu profilu DN 300 v celkovej dĺžke 1600 + 450 m. ČOV je umiestnená
na voľnom pozemku „Pod zámkom“ medzi štátnou cestou I/50 a železničnou traťou, severozápadne od riešeného územia, v trojuholníku medzi železničnou traťou, vzdušným elektrickým vedením vysokého napätia a cestou I/50. Areál obecnej ČOV navrhujeme rozšíriť o blok
čistiarne priemyselných vôd z priemyselného parku. Vzhľadom na blízky kontakt s NKP Vígľašský hrad navrhujeme ČOV zastrešiť.
Dažďové vody navrhujeme odvádzať na okraji komunikačného systému priemyselného parku gravitačne smerom severným a po prečistení v lapači ropných látok zaústiť do
rieky Slatina západne od železničnej stanice Pstruša. Profil potrubia navrhujeme DN 400
v celkovej dĺžke 1600 + 800 m. Križovanie so železničnou traťou navrhujeme s využitím existujúceho priepustu.
Doplnok č. 3 (2006)
- VODNÉ TOKY A VODNEJ HOSPODÁRSTVO
Na koniec kapitoly sa dopĺňa text:
Vybudovanie nových mostov si vyžiada úpravu koryta rieky Slatina v dvoch úsekoch:
Pod Vígľašským zámkom v dĺžke 355 m. a východne od Pstruše v dĺžke 190 m.
Zmeny a doplnky č. 4 (2006)
Zapracovanie definitívnej trasy rýchlostnej cesty R2 prebiehajúcej katastrálnym územím obce Vígľaš.
Riešenie doplnku je bez nároku na pitnú a užitkovú vodu.
Zmeny a doplnky č. 5 (2010)
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Zásobovanie vodou sa za text šiesteho odstavca vkladá text, ktorý znie:
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Pre zásobovanie lokality Breziny pitnou a požiarnou vodou sa navrhuje vodovod, ktorý sa
napojí na skupinový vodovod DN 500 mm pri lokalite Hrončiačka. Prívodné potrubie
bude vedené po západnom okraji m.č. Dolinky, ďalej križovaním cesty I/50 a cesty
II/591 do lokality Pod kameňolomom do navrhovaného vodojemu 2x250 m3 s kótou
maximálnej hladiny 410 m.n.m., ktorý bude umiestnený pri ceste do kameňolomu.
Z tohto vodojemu bude zásobovaný aj priemyselný park riešený v Doplnku č. 2, lokalita Pri škole a Vígľašský zámok.
Vodovod pozostáva zo 7 vodovodných vetiev – hlavnej vetvy „1“ a „2“ a z vetiev odbočných
resp. prepájacích „ 1.1 - 1.3 a 2.1, 2.2“. Vodovod je navrhovaný z tlakových rúr polyetylénových
HDPE, PN 10, profilu DN 100 mm (Ф 110x6,6 mm). Celková dĺžka vodovodnej siete je 4
949,00 m. Pre plynulé zabezpečenie dodávky vody pre riešené územie je potrebné
zrealizovať aj II. etapu rekonštrukcie vodovodu v Pstruši - výtlak a zásobné potrubie do
vodojemu Rohy, rekonštrukciu vodojemu Rohy s akumulačnou nádržou objemu 150 m3
a naviac sa navrhuje aj vybudovanie druhej akumulačnej nádrže objemu 150 m3.
Dĺžky a profily jednotlivých vetiev vodovodu sú nasledovné:
Vetva 1 DN 100 mm 2 444,0 m
Vetva 1.1 DN 100 mm 213,0 m
Vetva 1.2 DN 100 mm 195,0 m
Vetva 1.3 DN 100 mm 260,0 m
Vetva 2 DN 100 mm 1 017,0 m
Vetva 2.1 DN 100 mm 387,0 m
Vetva 2.2 DN 100 mm 433,0 m
Navrhovaný vodovod sa napojí na existujúci verejný vodovod obce Vígľaš v lokalite Pri škole
a v dvoch miestach v lokalite Pstruša pri IBV v západnej časti (Nad Bachtárom) a južnej časti
(Za Hajdúchom). Týmto napojením sa vykoná spojenie obidvoch vodovodných systémov od
vodojemu Kaplná a od vodojemu Rohy. Nakoľko vodojemy sú osadené na rôznych
nadmorských výškach v lokalite Pri škole sa zriadi vodovodná šachta s redukčným ventilom.
Zároveň týmto riešením sa vykoná zokruhovanie vodovodnej siete v lokalite Pstruša. Pri
realizácii vodovodu dôjde ku križovaniu vodovodného potrubia so štátnou cestou I/50 Zvolen
- Košice a štátnou cestou II/591 a ku križovaniu potoka Pstruša č 109/2, ktorý je v správe
SVP, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica.
Na vodovodnej sieti sa v zmysle STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie
vodou na hasenie požiarov a Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. osadí potrebný počet
požiarnych hydrantov v max. vzdialenosť 160 m od seba – nadzemných, v zelených
plochách a podzemných, v chodníkoch a spevnených plochách.
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Zásobovanie vodou, Výpočet potreby vody sa vypúšťa text tabuľky „Prehľad
potreby vody“ a na jej miesto sa vkladá text, ktorý znie:
Lokalita Breziny
Pitná voda
Výpočet potreby je vykonaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR číslo
684/2006 Z.z. zo 14.11.2006 a jej príloh č. 1 - 3.
Priemerná denná potreba vody:
Qp = 327 845 l/deň = 3,795 l/s
Maximálna denná potreba vody:
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Qm = Qp x kd = 327 845 l/deň x 1,6 = 524 552 l/deň = 6,07 l/s
Maximálna hodinová potreba vody:
Qh = Qm x kh = 6,07 l/s x 1,8 = 10,93 l/s
Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365 dní = 327,845 m3 / deň x 365 dní = 119 663,42 m3/rok
Prehľad potreby vody
Qp Qm Qh Územie
m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s
Centrálna zóna 4,8 0,055 7,6 0,088 13,68 0,158
Pri škole 13,92 0,161 22,27 0,257 39,97 0,462
Spolu 18,72 0,216 29,87 0,345 53,65 0,620
Pstruša 10,56 0,122 16,9 0,195 30,32 0,351
Breziny 327,845 3,795 524,552 6,07 10,93

Priemyselný park na parcele č. 1292 44,600 0,52 89,856 1,04 161,740 1,872
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Zásobovanie vodou, Akumulácia vody sa vypúšťa text tabuľky a na jej miesto sa
vkladá text, ktorý znie:
Akumulácia 100 % 80% 60%
Centrum Vígľaš 7,60 m3/d 6,08 m3/d 4,56 m3/d
Pri škole 22,27 m3/d 17,82 m3/d 13,36 m3/d
Spolu 29,87 m3/d 23,90 m3/d 17,92 m3/d
Pstruša 16,90 m3/d 13,52 m33/d 10,14 m3/d
Breziny 314,73 m3/d 251,78 m3/d 188,84 m3/d
Priemyselný park na parc. č.1292 89,856 m3/d 71,885 m3/d 53,914 m3/d
Výpočet potrebného využiteľného objemu zásobného vodojemu pre lokalitu Breziny
Výpočet je vykonaný v zmysle STN 75 5302 – Vodojemy, čl. 4.4
3
3
Ovdj = Qm x 60% = 524,552 m x 60 % = 314,73 m
Qvdj = Qm x 60 % = 589,908 m3 x 60 % = 354,94 m3
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Zásobovanie vodou, Akumulácia vody sa za tretí odstavec vkladá text, ktorý znie:
Pre plynulé zabezpečenie dodávky vody pre lokalitu Breziny je potrebné zrealizovať aj II.
etapu rekonštrukcie vodovodu v Pstruši - výtlak a zásobné potrubie do vodojemu Rohy,
rekonštrukciu vodojemu Rohy s akumulačnou nádržou objemu 150 m3 a naviac sa navrhuje
aj vybudovanie druhej akumulačnej nádrže objemu 150 m3.
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Kanalizácia a ČOV sa za text siedmeho odstavca vkladá text, ktorý znie:
Odkanalizovanie územia lokality Breziny sa navrhuje delenou kanalizáciou – splaškovou
a dažďovou.
Splašková kanalizácia, navrhovaná z hlavného kanalizačného zberača „S“ a prípojných
kanalizačných stôk „S 1 až S 5.1“, sa napojí na vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu –
stoku „A“ DN 300 mm v kanalizačnej šachte Š13. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie je 4
443,00 m a navrhuje sa z PVC – U korugovaných rúr hrdlových, profilu DN 300 mm.
Výtlačné potrubie, od prečerpávacej stanice splaškových vôd na zberači „S“, je navrhované
z tlakových rúr polyetylénových HDPE, PN 6, profilu DN 80 mm (Ф 90x4,3 mm). Nakoľko
konfigurácia terénu neumožňuje gravitačné odvedenie všetkých splaškových vôd, navrhuje
sa na kanalizačnom zberači „S“ v najnižšom mieste pri potoku Pstruša podzemná čerpacia
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stanica v železobetónovej šachte s ponornými čerpadlami s automatickým ovládaním.
Dĺžky kanalizačného zberača a kanalizačných prípojných stôk splaškovej kanalizácie sú
nasledovné:
Zberač S DN 300 mm 1 494,0 m (gravitačné potr.)
DN 80 mm 220,0 m (tlakové potr.)
Spolu 1 694,0 m
Stoka S 1 DN 300 mm 195,0 m
Stoka S 2 DN 300 mm 189,0 m
Stoka S 3 DN 300 mm 632,0 m
Stoka S 4 DN 300 mm 723,0 m
Stoka S 4.1 DN 300 mm 387,0 m
Stoka S 5 DN 300 mm 353,0 m
Stoka S 5.1 DN 300 mm 220,0 m
Stoka So DN 300 mm 50,0 m
Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity ČOV, návrh ráta s rekonštrukciou a navýšením
kapacity existujúcej ČOV. Plochy pre rozšírenie existujúcej ČOV sú k dispozícii východne od
je súčasného areálu. Čistiareň bude dvojstupňová, čistenie mechanicko – biologické,
kapacitne navrhnutá na priemerné denné množstvo vyprodukovaných splaškových
odpadových vôd s rezervou.
Prečistené odpadové vody z ČOV budú odvádzané do existujúcej verejnej dažďovej
kanalizácie DN 1000 mm, ktorá po prechode popod železničnú trať Zvolen - Košice vyúsťuje
do rieky Slatina. Splaškové odpadové vody z kuchýň stravovacích objektov, reštaurácii
a hotelov sa na splaškovú kanalizáciu napoja až po ich prečistení v lapačoch tukov
potrebných veľkostí.
Dažďová kanalizácia, navrhovaná z troch kanalizačných zberačov „D 1 – D 3“ a prípojných
kanalizačných stôk „D 1.1 a D 1.2 a D 2.1 až D2.3“, bude odvádzať dažďové odpadové vody
z ciest a spevnených plôch a zo striech bytových domov a jednotlivých objektov. Kanalizačné
zberače „D1 a D2“ budú odvádzať dažďové vody do potoka Pstruša, ktorý prechádza
riešeným územím. Kanalizačný zberač „D3“ bude odvádzať dažďové vody do existujúcej
verejnej dažďovej kanalizácie - stoky „B“ DN 800 mm a následne DN 1000 mm, ktorá je
vyústená do rieky Slatina. Napojenie sa navrhuje do existujúcej kanalizačnej šachty Š36.
Jednotlivé navrhované parkoviská osobných a nákladných motorových vozidiel budú
napojené na dažďovú kanalizáciu cez odlučovače ropných látok príslušných veľkostí podľa
veľkosti plochy parkoviska. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 4 230,0 m a navrhuje sa
z PVC – U korugovaných hrdlových rúr profilov DN 300 mm a DN 400 mm a z rúr
sklolaminátových HOBAS profilov DN 500 mm – DN 1 000 mm. Profily a dĺžky jednotlivých
kanalizačných potrubí sa spresnia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie podľa
navrhnutých sklonov potrubí jednotlivých kanalizačných zberačov a kanalizačných stôk.
Alternatívne, v prípade vhodných hydro-geologických pomerov v riešenom území, sa
dažďové vody nebudú odvádzať do potoka Pstruša resp. Slatina, ale zriadia sa vsakovacie
plošné systémy z plastových polypropylénových blokov, zabezpečujúce postupné
vsakovanie dažďových vôd do podložia. Tento systém zachováva prirodzený kolobeh vody
v prírode, nedochádza k nadmernému zaťažovaniu vodných tokov a nedochádza
k hydrologickým zmenám v území, ktoré majú negatívny vplyv na miestny ekosystém.
Dĺžka jednotlivých kanalizačných zberačov a kanalizačných prípojných stôk dažďovej
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kanalizácie sú nasledovné:
Zberač D 1 DN 300 - 600 mm 729,0 m
Stoka D 1.1 DN 300 - 400 mm 195,0 m
Stoka D 1.2 DN 300 - 400 mm 189,0 m
Zberač D 2 DN 300 - 1000 mm 966,0 m
Stoka D 2.1 DN 300 - 600 mm 387,0 m
Stoka D 2.2 DN 300 - 400 mm 433,0 m
Stoka D 2.3 DN 300 - 800 mm 632,0 m
Stoka D 3 DN 300 - 500 mm 699,0 m
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Kanalizácia a ČOV, Výpočet množstva odpadových vôd za text odstavca „Obytná
zóna Pstruša“ sa vkladá text, ktorý znie:
Lokalita Breziny
Výpočet množstva splaškových odpadových vôd
Množstvo splaškových odpadových vôd je vypočítané v zmysle STN 75 6101 – Stokové siete
a kanalizačné prípojky, čl. 6.1.1 až 5 a tab. č.1.
Priemerný denný prietok splaškových vôd je totožný s priemernou dennou potrebou vody:
Q24 = Qp = 327,845 m3 / deň = 3,795 l/s
Maximálny prietok splaškových vôd:
Qh max.= Q24 x kh max. = 3,795 l/s x 3,0 = 11,385 l/s
Najväčší návrhový prietok splaškových vôd:
Qn. max.= Qh max. x 2 = 11,385 l/s x 2 = 22,77 l/s
Ročné množstvo splaškových vôd:
Qspl. ročné = Qr = 119 663,42 m3/rok
Výpočet množstva dažďových odpadových vôd
Množstvo dažďových odpadových vôd je vypočítané v zmysle STN 75 6101 – Stokové siete
a kanalizačné prípojky, čl. 6.3.4 až 6.3.9 a tab. č.2 a STN EN 752 – 4 ( 75 6100 ) - Stokové
siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov, časť 4 : Hydraulicky návrh a údajov
SHMÚ zo zrážkomernej stanice Vígľaš – Pstruša – 15´ dážď periodicity 0,5 – qs = 146,0
l/s/ha.
Návrhový prietok dažďových odpadových vôd do potoka Pstruša:
Qdažď. 1 = 3 540,50 l/s
Návrhový prietok dažďových odpadových vôd do rieky Slatina:
Qdažď. 2 = 386,32 l/s
Návrhový prietok dažďových odpadových vôd celkom:
Qdažď. = 3 926,82 l/s
V podkapitole Vodné toky a vodné hospodárstvo, v časti Návrh riešenia, v podčasti
Vodné toky sa za text druhého odstavca vkladá text, ktorý znie:
V lokalite Breziny je jediným prírodným tokom, ktorý preteká dotknutou lokalitou neupravený
potok Pstruša. Záujmovú plochu rozdeľuje na dve časti –východnú a západnú. Mierne sa
kľukatí a postupne z rovinatej plochy tečie prehlbujúcou sa dolinkou smerom k ceste I/50. Za
mostným objektom cesty I/50, v trase toku, je vybudovaná menšia požiarna nádrž. Je
ľavostranným prítokom potoka, ktorý vteká do neďalekej rieky Slatina. Evidovaný je v správe
SVP š.p. Banská Bystrica, závod Banská Bystrica pod č.109/2.
Východný okraj lokality je čiastočne ohraničený pravostranným prítokom potoka Pstruša,
71
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA, Banská Bystrica

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu obce Vígľaš
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

tvoreným nespevneným otvoreným kanálom. Plytké koryto, neudržiavané a zanesené,
oddeľuje poľnohospodársku pôdu od zastavaného územia obce, resp. od záhrad. Odvádza
povrchovú vodu z miestnych zrážok. Smeruje do ďalšieho mostného objektu na ceste I/50.
Z hľadiska celkovej koncepcie odvádzania dažďových vôd je jeho význam zanedbateľný.
V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je povinnosťou každého vlastníka,
správcu a užívateľa objektov, resp. zariadení v blízkosti tokov vykonať potrebné opatrenia na
zamedzenie nebezpečenstva povodne. Z tohto dôvodu kapacitu prietočného profilu potoka
Pstruša navrhujeme upraviť na Q100 ročnú vodu úpravou a prípadným ohrádzovaním toku.
Súčasne navrhujeme upraviť aj prietočnú kapacitu otvoreného kanála. Doporučujeme riešiť
opevnenie polovegetačnými tvárnicami so zatrávnenými svahmi koryta. V otvorenom kanáli
do dna položiť betónovú žľabovku.
Z dôvodu plánovanej bytovej zástavby je potrebné riešiť prečistenie splaškových odpadných
vôd z objektov bývalého štátneho majetku a z existujúcej IBV, ktoré sú vyústené do tohto
kanála.
NÁVRH VODNÉHO HOSPODÁRSTVA VYPLÝVAJÚCEHO ZO ZMIEN A DOPLNKOV Č.6
Zásobovanie pitnou vodou
V miestnej časti Pstruša je zrekonštruovaný vodovod s dostatočnou rezervou
pre zásobovanie navrhovaných rekreačných aktivít aj pre poľnohospodársku výrobu.
Vodovod je napojený cez regulačnú šachtu na potrubie skupinového vodovodu - DN
500 mm, ktorý prechádza severne od toku Slatina. Navrhujeme rekonštrukciu VDJ Rohy včítane prívodného a zásobovacieho potrubia a následné napojenie m.č. Pstruša –
Dolinky na tento VDJ.
Lokalitu Poľná ulica (2 RD) navrhujeme napojiť na jestvujúce vodovodné potrubie
v tejto ulici.
Lokality Vígľašský zámok a Pri škole navrhujeme napojiť na navrhovaný VDJ 2x250 m3
v lokalite Pod kameňolomom.
Výpočet potreby vody
Výpočet potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MžP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Potreba vody pre obyvateľov 135 l/os/deň.
Potreba vody pre vybavenosť 25 l/os/d.
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd = 1,6
Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8
Vígľašský zámok
Počet ubytovaných hostí 142
Reštaurácie - zamestnanci 10
Qp = 142 x 500 l/lôžko/d
= 71,0 m3/d = 0,82 l/s
Qp = 10 x 450 l/zam./d
= 4,5 m3/d = 0,05 l/s
Qp = spolu
= 75,5 m3/d = 0,87 l/s
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= 120,8 m3/d = 1,39 l/s
= 217,4 m3/d = 2,51 l/s

Qm = Qp x kd = 0,87 l/s x 1,6
Qh = Qm x kh = 1,31 l/s x 1,8

Pri škole
Počet obyvateľov 63
Qp = 63obyv x (135 + 25) l/os/d = 10,10 m3/d
Qm = Qp x kd = 0,12 l/s x 1,6
= 16,16 m3/d
Qh = Qm x kh = 0,088 l/s x 1,8 = 29,09 m3/d

= 0,12 l/s
= 0,19 l/s
= 0,34 l/s

Ulica Poľná
Počet obyvateľov 7
Qp = 7obyv x (135 + 25) l/os/d
Qm = Qp x kd = 0,01 l/s x 1,6
Qh = Qm x kh = 0,02 l/s x 1,8

= 1,02 m3/d = 0,01 l/s
= 1,63 m3/d = 0,02 l/s
= 2,94 m3/d= 0,04 l/s

Pstruša
Počet obyvateľov 35
Počet ubytovaných hostí 40
Zamestnanci 13
Počet chovaných koní 30
Zamestnanci 6
Qp = 35obyv x (135 + 25) l/os/d
Qp = 40 x150 l/lôžko/d
Qp = 13 x450 l/zam./d
Qp = 30 koní x 50 l/kôň/d
Qp = 6 zam x 120 l/zam/deň
Qp = spolu
Qm = Qp x kd = 0,01 l/s x 1,6
Qh = Qm x kh = 0,02 l/s x 1,8

= 5,60 m3/d = 0,06 l/s
= 6,00 m3/d = 0,07 l/s
= 5,85 m3/d = 0,07 l/s
= 1,50 m3/d = 0,02 l/s
= 0,72 m3/d = 0,01 l/s
= 19,67 m3/d = 0,23 l/s
= 31,47 m3/d= 0,36 l/s
= 56,65 m3/d= 0,65 l/s

Prehľad potreby vody
Územie
Vígľaš. zámok
Ulica Poľná
Pstruša
Pri škole

Qp
l/s
0,87
0,01
0,23
0,12

Qm
m3/d
75,5
1,02
19,67
10,10

l/s
1,39
0,02
0,36
0,19

Qp
m3/d
120,8
1,63
31,47
16,16

l/s
2,51
0,04
0,65
0,34

m3/d
217,4
2,94
56,65
29,09

Potreba akumulácie pre Z+D č.6
Akumulácia
Vígľašský zámok
Pstruša
Pri škole
Poľná ulica

100%
120,8 m3xd-1
32 m3xd-1
17 m3xd-1
1,6 m3xd-1

80%
96,6 m3xd-1
26 m3xd-1
14 m3xd-1
1,3 m3xd-1

60%
72,5 m3xd-1
19,0 m3xd-1
10,0 m3xd-1
1,0 m3xd-1
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Zásobovanie úžitkovou vodou
Navrhované rybníky na lokalite Pstruša navrhujeme zásobovať z jestvujúceho bývalého mlynského náhonu a uvažovaných podzemných vrtov.
Kanalizácia a ČOV
Odpadové vody zo všetkých navrhovaných lokalít navrhujeme do vybudovania obecnej kanalizácie a ČOV akumulovať do nepriepustných žúmp s vyvážaním na najbližšiu
ČOV. Po vybudovaní kanalizácie budú lokality na ňu napojené predĺžením kanalizačných zberačov.

13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Životné prostredie
Pri riešení stavu životného prostredia v riešenom katastrálnom území sídla Vígľaš
vychádzame z doteraz spracovaných dokumentov a meraní. Z dokumentov bol na dané
územie v roku 1995 vypracovaný SAŽP Banská Bystrica R-ÚSES okresu Zvolen a v roku
1991 Prieskumy a rozbory ÚPN-VÚC Poľana – Javorie, vypracovaný Urbionom Banská Bystrica.
Stav životného prostredia hodnotíme z hľadiska znečistenia základných zložiek, ktorými sú voda, pôda, vzduch a odpady, ktoré pôsobia na kvalitu životného a obytného prostredia.
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Riešené územie nespadá do žiadnej významnej alebo chránenej vodohospodárskej
oblasti. Podzemné vody sú zásobované striedavo zo zrážok priepustnosťou zemín a podzemnými vodami. Na riešenom území nie sú vyhodnocované podzemné vody z hľadiska ich
kvality. Jeden minerálny prameň sa nachádza pri Pstruši na území PR Poľana.
Povrchové vody sú odvádzané tokom Slatina do Hrona. Oblasť povrchových vôd je
sledovaná v kontrolovanom profile Pstruša. Stupne znečistenia sú nasledovné:
A – ukazovateľ kyslíkového režimu – III.
B – základný chemický ukazovateľ – IV.
C – doplňujúci chemický ukazovateľ – IV.
E – biologický a mikrobiologický ukazovateľ – V.
Najväčšími znečisťovateľmi vodného toku Slatina v riešenom území je obec Vígľaš,
resp. odpadové vody zaúsťované do toku bez ČOV.
Nad riešeným územím a nad ním je znečisťovateľov viac, napr.: ZŤS, NAKO, StVaK
VK Hriňová, SAD, StVaK VK Detva, PPS Detva, Stredoslovenské lesy OLZ Kriváň, Benzinol
Stožok, Referát CO ZV Breziny, mesto Detva.
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Pre zlepšenie uvedeného stavu navrhujeme predovšetkým urýchlenie realizácie čistiarní odpadových vôd v obci Vígľaš a navrhujeme súbor opatrení na zamedzenie znečisťovania povrchových a podzemných vôd zo strany ostatných znečisťovateľov uvedených
v predchádzajúcom odstavci.
Znečistenie pôd
Charakteristika obsahu rizikových látok v pôdach je vypracovaná z údajov celoštátneho monitoringu pôd ako súčasti životného prostredia, podľa stavu údajových báz z r. 1993
– 1994.
Obsah rizikových stopových prvkov v povrchovom horizonte:
 zinok (2M HNO3)
– pod 20 mg/kg
 chróm (2M HNO3)
– 2 - 3 mg/kg
 arzén (celkový obsah) – pod 12 mg/kg
 nikel (2M HNO3)
– pod 2-4 mg/kg západný okraj územia
– pod 2 mg/kg ostatné územie
 meď (2M HNO3)
– do 5 mg/kg
 olovo (2M HNO3)
– 10 – 20 mg/kg
 ortuť (celkový obsah)
– 0,005 – 0,1 mg/kg
 kadmium (2M HNO3)
– 0,1 – 0,2 mg/kg
– 0,2 – 0,3 mg/kg (horská oblasť Rohy)
Uvádzané hodnoty rizikových stopových prvkov v pôde neprekračujú hygienické limity. Z organických polutantov boli v pôdach monitorované obsahy polycyklických aromatických uhľovodíkov, polychlórovaných bifenylov, nepolárnych extrahovateľných látok, perzistentných pesticídov a chlórovaných fenolov. V riešenom území neboli zistené nadlimitné obsahy týchto látok v pôdach.
Navrhujeme prijať opatrenia na elimináciu ďalšieho znečisťovania pôdy v riešenom
území postupným prechodom na ekologicky šetrné obhospodarovanie pôdneho fondu.
Znečistenie ovzdušia
Znečistenie ovzdušia na riešenom území katastra obce Vígľaš je diaľkovým prenosom zo zdrojov emisií, ktoré sú mimo toto územie a z miestnych zdrojov.
Miestne zdroje znečisťovania ovzdušia sú najvýznamnejšie z tranzitnej automobilovej
dopravy, ktorá prechádza priamo cez urbanizované časti sídla Vígľaš a Pstruša. Miestne
kotolne sú len nepodstatnými zdrojmi znečistenia, nakoľko celé územie je plynofikované.
Zdroje emisií mimo riešeného územia (tzv. diaľkový prenos) sú nasledovné:
 SEZ Tepláreň Zemianske Kostoľany (podiel cca 15 %)
 SSE š.p. Tepláreň Zvolen a Bučina Zvolen
 Obaľovačka Lieskovec
 Asanačný podnik š.p. Lieskovec
 Nemocnica s poliklinikou Zvolen
 ZŤS š.p. Hriňová – kotolňa
 PPS š.p. Detva – kotolňa
 Bučina a.s. Zvolen – spaľovňa
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ŽOS Zvolen – spaľovňa
Celkové množstvá vypustených emisií v roku 1993 v tonách za rok boli nasledovné:
 obvod Zvolen: 893 tuhé látky, 2.649 SO2, 1.183 NO2, 1.851 CO
 obvod Detva: 105 tuhé látky, 264 SO2, 139 NO2, 130 CO
Imisná situácia priamo v riešenom území nebola zisťovaná. SHMÚ v Banskej Bystrici
vykonáva meranie imisií najbližšie vo Zvolene a v Detve. Na základe hodnotenia imisnej záťaže lesných porastov bolo stanovené poškodenie vegetácie. Priemerné poškodenie lesných
ekosystémov imisiami v roku 1990 bolo hodnotené ako „stredne poškodené“ so stratou asimilačných orgánov v rozsahu 21 až 30 %. Južný okraj územia pri osade Klokoč bol hodnotený ako „slabo poškodený“. (Zdroj: VÚLH Zvolen).
Vývoj znečistenia ovzdušia v rokoch 2000 a 2001 je priaznivý u priemyselných znečisťovateľov v dôsledku útlmu výroby. Výrazne však narastá znečisťovanie ovzdušia
z automobilovej dopravy, najmä v celej trase cesty I/50, ktorá prebieha zastavaným územím
centrálnej časti obce a miestnou časťou Pstruša.
V prvej fáze navrhujeme organizačné opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu
automobilovej dopravy na osídlenie znížením rýchlosti na 40 km /hod. Následne je nevyhnutné urýchliť realizáciu preložky cesty I/50 mimo zastavané územie.
Zníženie prašnosti navrhujeme prijatím a realizáciou nasledujúcich opatrení :
- dôsledným
dodržiavaním zásad prevádzky motorových vozidiel pri vychádzaní
z výrobných areálov s prašným povrchom a z polí na komunikácie s bezprašnou úpravou povrchu vozoviek ( najmä dôsledným čistením podvozkov )
- odstránením prašných povrchov vnútro areálových plôch po ktorých sa pohybujú motorové vozidlá
- prijatím opatrení v prevádzkach kameňolomu a poľnohospodárstva na podstatné zníženie prašnosti
- urýchleným zaradením realizácie preložky cesty I/50 mimo zastavané územie Vígľaša
Zaťaženie prostredia hlukom
Najväčším zdrojom zaťaženia hlukom je tranzitná automobilová doprava z cesty I/50,
ktorá prechádza priamo centrálnou polohou obce Vígľaš vrátane časti Pstruša a z cesty
II/591 v smere na Slatinské Lazy, Starú Hutu a Pliešovce. Ďalším zdrojom zaťaženia hlukom
je železnica Zvolen – Lučenec – Košice. Menšie zaťaženie je od automobilovej dopravy, súvisiacej s areálmi výroby a skladov v riešenom území a od automobilovej dopravy a ťažobných prác v kameňolome, tiež z dopravy do strojárskeho závodu PPS Detva, ktorý je v priamom kontakte s riešeným územím severne od vyvýšeniny Rohy. Hluk z tranzitného prieťahu
cesty I/50 dosahuje v dopravných špičkách 60 až 70 dB.
Riešenie tejto situácie je možné iba urýchleným zaradením realizácie rýchlostnej
cesty R2 mimo zastavané územie Vígľaša
- Navrhované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať
v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby sa nachádzali za hranicou najvyššej
prípustnej hodnoty hladiny hluku spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
platnej pre príslušné objekty, stavby a územia v zmysle príslušnej legislatívy..
V prípade ich umiestnenia v menšej vzdialenosti realizovať také protihlukové
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opatrenia, ktoré zabezpečia expozíciu obyvateľstva a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami.
Zaťaženie prostredia prachom
Najväčšie zaťaženie prostredia prachom je rovnako ako hlukom z dopravy popísanej
v predchádzajúcom bode, ďalej z prevádzky kameňolomu umiestnenom vo výbežku pohoria
Javorie – Lomenianska vrchovina.
Prašný spád z miestnych zdrojov je produkovaný aj z kotolní a z výrobných zariadení
prevažne poľnohospodárskej rastlinnej výroby nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vígľaš.
Zníženie prašnosti navrhujeme prijatím a realizáciou nasledujúcich opatrení :
- dôsledným dodržiavaním zásad prevádzky motorových vozidiel pri vychádzaní
z výrobných areálov s prašným povrchom a z polí na komunikácie s bezprašnou
úpravou povrchu vozoviek ( najmä dôsledným čistením podvozkov )
- odstránením prašných povrchov vnútro areálových plôch po ktorých sa pohybujú
motorové vozidlá
- prijatím opatrení v prevádzkach kameňolomu a poľnohospodárstva na podstatné
zníženie prašnosti
- urýchleným zaradením realizácie rýchlostnej cesty R2 mimo zastavané územie
Vígľaša
Odpadové hospodárstvo
V odpadovom hospodárstve obce je nevyhnutné rešpektovať ustanovenia zákona NR
SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávaciu vyhlášku. V tomto zákone sa definuje
odpadové hospodárstvo ako činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v
súlade s týmto zákonom. Pôvodcom odpadu je občan. Celkový postup je daný koncepciou
separovaného zberu odpadu v SR, Programoch odpadového hospodárstva SR, Programoch
odpadového hospodárstva okresu Detva a Programoch odpadového hospodárstva obce
Vígľaš.
V obci Vígľaš sú evidované tri divoké skládky odpadu: Pod cintorínom, Pod zrúcaninou hradu a pri MVE Pstruša.
Likvidácia tuhého komunálneho odpadu je riešená zberom do smetných nádob a
kontajnerov. Odpad je odvážaný na riadenú skládku TKO v Detve – Studenej, resp. na riadenú skládku TKO Zolná.
Organický odpad z poľnohospodárskych dvorov je vyvážaný na dve poľné hnojiská
(pred Hájnikovou a medzi Pstrušou a Kocaňou) a je aplikovaný do pôdy.
Priemyselné závody majú svoje programy odpadového hospodárstva a odpad je odvážaný na hore uvedené skládky.
Navrhnuté je urýchlené odstránenie starých environmentálnych záťaží likvidáciou divokých skládok Pod cintorínom, Pod zrúcaninou hradu a a pri MVE Pstruša.
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Navrhnuté je tiež zavedenie separovaného zberu komunálneho odpadu, ktoré umožní
získavať druhotné suroviny a čiastočne zlepšiť situáciu v zamestnanosti recykláciou časti
odpadu v rámci podnikateľských aktivít.
Zber, triedenie, využívanie, recyklácia, odvoz a likvidácia nevyužiteľného odpadu je
zameraný predovšetkým na tri druhotné suroviny, na spracovanie ktorých sú vybudované
v SR dostatočné kapacity:
 zberový papier
 železný šrot
 sklenené črepy
Okrem nich je navrhnutá aj separácia ďalších druhov odpadu:
 neželezné kovy
 plasty
 odpadový textil
 drevo
Zhromažďovanie odpadu je navrhnuté na piatich stanovištiach v obci v zberných nádobách na triedenie odpadu:
1. na okraji parkoviska v centre obce
2. pod Kaplnou
3. pri škole
4. v m.č. Pstruša
5. v m.č. Pstruša - Dolinky
Stanovištia sú vyznačené vo výkresoch č. 3 a 5. Stanovištia umožňujú zber všetkých
druhov komunálneho odpadu.
Pre Priemyselný park navrhujeme (ihneď ako budú známi všetci investori a ich výrobný program) spracovať a schváliť v Obecnom zastupiteľstve doplnok k Programu odpadového hospodárstva obce
Návrh ochrany životného prostredia v priemyselnom parku a v jeho okolí:
Vzhľadom na záujem investorov predovšetkým o strojárenskú výrobu povoľovať iba
také druhy technológií /predovšetkým bezodpadové/, ktoré nebudú mať nepriaznivý vplyv na
životné prostredie obce. To znamená, že likvidácia všetkých vzniknutých odpadov /plynných,
tekutých i tuhých/ bude prebiehať podľa najprísnejších hygienických noriem.
V rámci rekultivácie nultej etáže lomu Vígľaš – Pod Rohy je povolené ukladať ostatný
odpad, to znamená, že je sem možné ukladať iba odpad z búraných objektov ( časti muriva,
základov a zeminu).
Prvým programovým dokumentom zaoberajúcim sa potrebou rozvoja environmentálneho plánovania a legislatívy, ako základov odporúčaných preventívnych a racionálnych
prístupov v starostlivosti o životné prostredie sa v podmienkach SR stala Stratégia štátnej
environmentálnej politiky schválená uznesením vlády SR č.619/1993 a uznesením NR SR
č.339/1993. Z nej vychádza základný dokument pre ďalšie komplexné systémové
a konkrétne riešenie problémov životného prostredia SR ktorým je uznesenie vlády SR č.350
zo 14. mája 1996 o schválení Národného environmentálneho akčného programu. V roku
1993 schválila vláda SR svojim uznesením č.500 Program odpadového hospodárstva (ďalej
len POH) SR ako prvý systémovo-koncepčný dokument, ktorý určuje koncepciu riešenia od78
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padového hospodárstva a spôsob nakladania s odpadmi na území SR v členení na časové
horizonty rokov 1996, 2000 a 2005.
Uznesením vlády SR č.799 z 26. novembra 1996 bol schválený POH SR do roku 2000
ako druhá etapa POH SR z roku 1993. Hlavné zameranie POH SR do roku 2000 okrem pokračovania budovania celej infraštruktúry odpadového hospodárstva bolo zníženie tvorby
odpadov a zvýšenie využitia zhodnotiteľných odpadov. Základom stratégie hospodárenia
s odpadmi v SR sa stala integrovaná koncepcia, ktorá je založená na týchto upresnených
princípoch:
 obmedzovanie vzniku odpadov,
 znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch,
 zhodnotenie odpadov v čo najväčšej možnej miere,
 tepelná úprava odpadov, pokiaľ ich nebolo možné inak využiť, s cieľom získať energiu,
znížiť objem a hmotnosť odpadov a znížiť obsah škodlivých látok v odpadoch,
 skládkovanie odpadov v čo najmenšej možnej miere,
KÚ v Banskej Bystrici v nadväznosti na schválený POH SR do roku 2000 vydal
s účinnosťou od 15. marca 1997 POH Banskobystrického kraja do roku 2000 a následne na
tieto dokumenty bol vydaný OÚ Detva, odborom ŽP, s účinnosťou od 15. marca 1997 POH
okresu Detva do roku 2000. V súlade s POH okresu vypracoval POH do roku 2000 aj pôvodca komunálneho odpadu obec Vígľaš, ktorý bol rozhodnutím OÚ Detva, odboru ŽP č.
97/1802/ŽP-689/Ki zo dňa 22.12.1997 tento POH schválený. V schválenom aktualizovanom
POH obce Vígľaš do roku 2000 sú stanovené nasledovné ciele odpadového hospodárstva
na roky 1997 - 2000 a 2001 – 2005:
Na obdobie od roku 1997 do roku 2000
1.
Rozšíriť zber druhotných surovín zavedením separovaného zberu na celom území
obce a tým znižovať množstvo komunálneho odpadu
2.
Sanovať naďalej nelegálne skládky TKO
3.
Zrealizovať rekultiváciu skládok v k.ú. obce Vígľaš – Pod cintorínom, Pod zrúcaninou
hradu a pri MVE Pstruša )
4.
Zabezpečiť zmluvný vývoz na najbližšiu povolenú skládku TKO
Na obdobie od roku 2001 do roku 2005
1.
Zdokonaľovať separovaný zber a zvyšovať množstvo využitia druhotných surovín
2.
Zvyšovať osvetu znižovania produkovania komunálneho odpadu
Opatrenia na dosiahnutie cieľov:
1.
Vydať VZN o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Vígľaš
2.
Zaviesť separovaný zber (papier, sklo, textil) a zabezpečiť jeho odvoz do zberných
surovín
3.
Zabezpečiť nádoby na separovaný zber
Uznesením vlády SR č.108 z 11. februára 1997 bola schválená Koncepcia separovaného zberu do roku 2000 v SR. Vychádza zo zásad spracovania využiteľných odpadov
s cieľom znížiť potrebu čerpať prírodné zdroje a znížiť zaťaženie životného prostredia spôsobené odpadmi ukladanými na skládky.
V návrhovom období tohto územného plánu dôsledne postupovať v zmysle zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích vyhlášok ( vyhl. MŽP SR č. 234/2001 Z.z., 237/2001 Z.z., 283/2001 Z.z. )
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Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov:
- vydať VZN o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Vígľaš
- zaviesť separovaný zber (papier, sklo, textil) a zvoz do zberných surovín
- zabezpečiť nádoby na separovaný zber
- využiť časť objemu separovaného odpadu ako druhotnú surovinu formou podnikateľských
aktivít v obci
Ďalšie stresové faktory ovplyvňujúce životné prostredie
Osobitnú pozornosť si zasluhuje emisné zaťaženie z dopravy (výfukové plyny, inertné
posypové materiály v zimnom období, mazadlá), pozdĺž prieťahu štátnej cesty I/50 cez obec
Vígľaš, kde dochádza k poškodzovaniu vegetácie po oboch stranách komunikácie.
Na riešenom území sú významné antropogénne vplyvy (činnosť človeka) prejavujúce
sa:
 fyzikálnymi zmenami pôdy v poľnohospodárstve spôsobenými používaním ťažkých mechanizmov, čo vedie k postupnému zhutňovaniu pôdy
 doznievaním chemizácie pôdy so sprievodnými znakmi – znečisťovaním vôd, vnášaním
cudzorodých látok do potravinového reťazca a znížením prirodzenej úrodnosti pôd
Záver
Riešené územie k.ú. Vígľaš má podľa hodnotenia stavu ŽP v SR prostredie prevažne
„prevažne narušené“ – hodnotené stupňom III. Len okraj územia na juhu a východe (oblasť
Rohy a kotlina pri osade Klokoč a Stožok) má z hľadiska tohto hodnotenia prostredie vyhovujúce. Takéto hodnotenie však môže byť značne ovplyvnené diaľkovým prenosom znečistenia
hlavne prenosom emisií zo zdrojov, ktoré sú relatívne blízko až v kontakte s riešeným územím k.ú. Vígľaš. Takéto zdroje sú Bučina š.p. Zvolen, SEZ Tepláreň Zvolen, Mäsový priemysel Zvolen a ďalšie zdroje v Žiarskej kotline. Uvedená oblasť „Strednopohronská“ je triedy IV.
až V. ako „prostredie silne až extrémne narušené“. Hranica tejto oblasti je zo západnej strany
vzdialená približne len 5 km od k.ú. Vígľaš.
Z hľadiska miestnych zdrojov je najnegatívnejší vplyv tranzitnej dopravy prechádzajúcej cez sídlo a absencia ČOV.

14. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
Na riešenom území sa nachádzajú dva dobývacie priestory stavebného kameňa. Rozsahom menší s ukončenou ťažbou Pod Rohy – na západnom svahu masívu Rohy a Kameňolom na hrebeni kopca Šamilovec, v ktorom prebieha intenzívna ťažba a spracovanie kameňa.
V bývalom kameňolome Pod Rohy prebieha rekultivácia. Povolené je ukladať do vyťaženého
priestoru vymedzený druh odpadu.
V kameňolome Šamilovec prebieha intenzívna ťažba. Okraj ťažobného priestoru už dosiahol
vnímateľný horizont a začína narušovať krajinný obraz z východnej strany. Nevyhnutné je
okamžite zastaviť ťažbu v tejto časti areálu a prehodnotiť povolenie na ťažbu.
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Vymedzenie a vyznačenie dobývacieho priestoru je na výkrese č. 3.
V severnom cípe katastrálneho územia Vígľaša sa nachádza výhradné ložisko keramických ílov zapísané pod názvom Očová II. Väčšia časť ložiska sa nachádza
v katastrálnom území obce Očová. Do k.ú. obce Vígľaš zasahuje cca 1/5 plochy ložiska
v lokalite Skalnačky. Na ložisku sú voľné zásoby keramických ílov v kat. Z-3 v množstve 2
358 kt. Surovina je vhodná na prípravu keramických zmesí pri výrobe obkladačiek, dlaždíc a
pod.
Chránené ložiskové územia totožné s dobývacími priestormi:
1. Vígľaš – lom (500), v ktorom má povolené dobývanie pyroxenického andezitu organizácia GEOtrans – LOMY Sása. V lome nie je dovolené ukladať do vyťaženého
priestoru žiadny vymedzený druh odpadu. V uvedenom lome má povolené dobývania andezitu aj organizácia EUROVIA, kameňolomy s.r.o. Košice – Barca
2. Vígľaš – Podhory (501) stavebný kameň – andezit ; KSR . Kameňolomy SR, s.r.o.
Zvolen
Chránené ložiskové územia:
3. Očová II. – chránené ložiskové územie (815) zasahuje zo severu do katastra Vígľaš
a je určené na ochranu keramických ílov
4. Klokoč – chránené ložiskové územie (726) z juhu zasahuje do katastra Vígľaš a je
určené na ochranu zlata.
Povoľovanie stavieb a zariadení v chránených ložiskových územiach je upravené v §
19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov, na základ záväzného stanoviska obvodného banského
úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom.

15. VYMEDZENIA PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU, NAPR. ZÁPLAVOVÉ
ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU

-

Na riešenom území si zvýšenú ochranu vyžadujú tieto plochy :
alúvium rieky Slatina s brehovými porastmi a s malými enklávami lužných lesov
lužne lesy podhorské s jelšovým zastúpením s prímesou krovinnej vŕby
ochranné lesy s protieróznou funkciou
NPR Rohy ako floristicky najcennejšia časť južných svahov pahorku
PR Pstruša na hranici riešeného územia s náleziskom kriticky ohrozeného chráneného
druhu flóry
tok potoka Dielnica a jeho záplavové územie v priestore železničnej stanice
kameňolomami zdevastované priestory Šamilovec a Rohy.

16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA
NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy je spracované podľa zákona č. 307/1992 Zb.
o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a Metodických pokynov
pre ÚPN – SÚ. Predložená dokumentácia obsahuje:
- grafickú prílohu M 1:2 000
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–
–
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- textovú časť,
- tabuľkovú časť.
Použité podklady
údaje o kultúrach poľnohospodárskej pôdy a užívateľoch poľnohospodárskej pôdy, ktoré
poskytol Okresný úrad - odbor katastra v Detve,
snímky z katastra nehnuteľností poskytol Okresný úrad - odbor katastra v Detve,
údaje o BPEJ (bonitované pôdno-ekologické jednotky), boli prevzaté z ÚPN-SÚ Vígľaš,
aktualizácia - prieskumy a rozbory.

Charakteristika prírodných pomerov
Z geomorfologického hľadiska katastrálne územie Vígľaš leží vo Zvolenskej kotline v
doline Slatiny. Zväčša odlesnený pahorkatinný chotár tvoria treťohorné štrky, piesky, íly a
tufity. V južnej časti s hladko modelovaným povrchom z tufy a aglomerátov sa vyskytujú sopúchy andezítov, v pohorí Poľany sú na andezitových výstupoch prudké svahy. Chotárom
preteká Slatina s pravostranným Dúbravským potokom a ľavostranným väčším prítokom
Kocán. Je tu viac alkalicko-zemitých železnatých prameňov. Priemerná ročná teplota je 7,7o
C, priemerný ročný úhrn zrážok 669 mm. Na nivných pôdach najnižšie položených častí kotliny sa pestujú poľnohospodárske kultúry. Na nasýtených hnedých lesných pôdach rastú na
JZ a SV duby, vyššie. bučiny. V Slatine žije vydra riečna a v lesoch hl. jariabok. Nadmorská
výška v strede obce je 385 m, v chotári sa pohybuje od 330 do 665 m.
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska výroba je zabezpečovaná prostredníctvom Poľnohospodárskeho
podniku AGROSEV, s.r.o. Detva.
Poľnohospodársku pôdu obhospodarujú aj súkromne hospodáriaci roľníci.
Rastlinná výroba
Rastlinná produkcia sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej produktoch.
Najviac rentabilnými a pestovanými sú obiloviny a krmoviny. Krmoviny, ktoré sa pestujú,
predurčujú zabezpečenie potreby krmovín pre rozvoj živočíšnej výroby.
Živočíšna výroba
V blízkosti zaberaných funkčných plôch pre výstavbu IBV a príslušnej občianskej vybaveností sa nevyskytujú objekty živočíšnej výroby. V blízkosti lokality č. 3 - 6 je vybudované
skladové hospodárstvo (objekty pre úpravu obilia a čistenie osív).
Zhodnotenie rozsahu záberu novo navrhovaných plôch
Riešené lokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádzajú v katastrálnom území Vígľaš. Celková výmera zaberaných lokalít I. + II. etapa je 11,16 ha, z toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 10,68 ha.
Členenie záberov poľnohospodárskeho pôdneho fondu:
Plošný rozsah riešených lokalít 1 - 6
z toho poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

11,16 ha
10,68 ha
0,48 ha
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Plošný rozsah riešených lokalít v zastavanom území
z toho poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

1,14 ha
0,66 ha
0,48 ha

Plošný rozsah riešených lokalít mimo zastavaného územia
z toho poľnohospodárska pôda
nepoľnohospodárska pôda

10,02 ha
10,02 ha
0 ha

I. etapa výstavby – lokality č. 3 - 5

Celkový navrhovaný záber PPF
Celková
Funkčná plocha
výmera
(ha)
IBV + komunikácie
6,99
Obč. vybavenosť (OV)
1,26
Šport.areál + verejná zeleň
2,91
Celkom
11,16

celkom
3,70 ha
poľ. pôda 3,22 ha

Poľnohospod.
pôda celkom
(ha)
6,99
0,78
2,91
10,68

do roku 2010

Poľ. pôda
v intraviláne
(ha)
0,30
0,36
0
0,66

Poľnoh. pôda
v extraviláne
(ha)
6,69
0,42
2,91
10,02

Charakteristika lokalít
Lokality č. 1 a 3 sú určené pre individuálnu bytovú výstavbu. Celkom sa zaberá 6,99
ha poľnohospodárskej pôdy. V intraviláne 0,30 ha a v extraviláne 6,69 ha.
Lokality č. 2, 4 a 5 sú určené pre výstavbu občianskej vybavenosti. Celkom sa zaberá
1,28 ha, z čoho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,78 ha, v intraviláne 0,36 ha a v extraviláne obce 0,42 ha.
Lokalita č. 6 je určená pre výstavbu športového areálu a okrasnej verejnej zelene.
Celkom sa zaberá 2,91 ha poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce.
Podrobný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvažovaných
lokalitách je zdokumentovaný v prílohovej tabuľke č.1.
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
V zmysle nariadenia vlády SR č. 152/1996 Z. z., za záber poľnohospodárskej pôdy
nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990, je potrebné uhradiť odvody. V
našom prípade dochádza k záberu 10,02 ha poľnohospodárskej pôdy.
Odvody za záber poľnohospodárskej pôdy po prepočítaní sú 7 549 500 Sk.
Bonitované pôdno-ekologické jednotky, kvalita pôdy
Pre lepšiu orientáciu uvádzame bonitované pôdno-ekologické jednotky pre lokality,
ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia.
Bonitná Cena odvodov podľa
Cena za 1m2
Číslo BPEJ
trieda
nariadenia vlády SR
v Sk
Kvalita pôdy
(skup.) č .152/ 96 tis. Sk/ ha
vyhl. MF SR
465/91
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77701
(0777462)
75701
(0757202)
71103
(0711022)
57701
(0577462)

Plytké hnedé pôdy

8

103

1,30

6

1306

3,00

5

2510

4,80

Glejové a oglejené
nivné pôdy

8

103

1,40

nie je uvedená

Oglejené pôdy

Záver
Údaje uvedené v textovej a tabuľkovej časti vyhodnotenia sú zobrazené v grafickej
prílohe v merítku M 1:2 000.
Podrobné prehľady, ktoré tvoria základ vyhodnotenia jednotlivých častí územia, sú
uvedené v prílohových tabuľkách:
č. 1. Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu
č. 2. Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
č. 3. Vyhodnotenie odvodov v zmysle nariadenia vlády SR č. 152 / 1996 Z. z.
Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách
navrhovaného urbanistického riešenia k.ú. Vígľaš
Tabuľka č. 1
Č.
lok.

2
3

Návrh
funkčnej
plochy
IBV +
komunik.
OV
IBV

4
5

OV
OV

6
1-6

Šport
x

1

Celková
výmera
(ha)

Zast.
územia
(ha)

Mimo
zast.úz.
(ha)

Druh
pozemku

Celková
vým.p.p.
(ha)

V zast.
území
(ha)

Mimo
zast.úz.
(ha)

Nepoľ
pôda
(ha)

Etapa
výst.

4,13

0

4,13

orná pôda

4,13

0

4,13

0

II. et.

0,42
2,86
0
0,14
0,70
0
2,91
11,16

0
0,30
0
0,14
0,70
0
0
1,14

0,42
2,56
0
0
0
0
2,91
10,02

orná pôda
orná pôda
ttp
ttp
záhrady
zast. pl.
orná pôda
x

0,42
2,56
0,30
0,14
0,22
0
2,91
10,68

0
0
0,30
0,14
0,22
0
0
0,66

0,42
2,56
0
0
0
0
2,91
10,02

0
0
0
0
0
0,48
0
0,48

II.et.
I.et.

Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
Číslo
lok.
1
2
3
4
5
6
1-6

Celková
výmera
ha
4,13
0
0,42
2,86
0,14
0,22
2,91
10,68

Orná pôda
ha
4,13
0
0,42
2,56
0
0
2,91
10,02

BPEJ
75701
77701
77701
75701

Sady a záhrady

75701
x

ha
3,03
1,10
0,42
2,56
0
0
2,91
10,02

75701
77701
77701
75701
75701
x

3,03
1,10
0,42
2,56
2,91
10,02

ha

BPEJ

ha

0,22

intrav,

0,22

0,22

x

0,22

I.et.
II.et.
II.et.
x

Tabuľka č. 2
Trvalé trávne porasty
ha
0
0
0
0,30
0,14
0
0
0,44

BPEJ

intrav,
intrav.

x

ha
0
0
0
0,30
0,14
0
0
0,44

Užívateľ poľ.
pôdy
Poľ. podnik
AGROCHOV
AGROCHOV
AGROCHOV
AGROCHOV
AGROCHOV
Ostatní
Ostatní
x

Z toho mimo zast.územia
1
2
3
6
1 - 3, 6

4,13
0
0,42
2,56
2,91
10,02

4,13
0
0,42
2,56
2,91
10,02

Výpočet odvodov podľa nar. vlády SR č.152/1996 Z.z. za predpokladané odňatie poľnohospodárskej
pôdy pre realizáciu urbanistického riešenia
Tabuľka č. 3
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Číslo
lok.

Druh
poľnohospodárskej
pôdy

1

orná pôda

2
orná pôda
3
orná pôda
6
orná pôda
1-3,6
x

Predpokladané odňatie
poľnohospodárskej pôdy
Celkom
v ha
BPEJ

4,13
0
0,42
2,56
2,91
10,02

75701
77701
77701
75701
75701
x

z toho
v ha

Základná
sadzba
odvodov
v tis. Sk/ha

3,03
1,10
0,42
2,56
2,91
10,02

1306
103
103
1306
1306
x

Celkový
odvod zo
základnej
sadzby
odvodov
v tis Sk

3957
113
43
3343
3800
x

Dôvod
zníženia
odvodov
(§6 nar.
vlády)

Zníženie
odvodov
v%

IBV
IBV

50
50

IBV

50

x

Celkový predpokl,
odvod za odnímanú
poľnoh.
pôdu v Sk

1 978 500
56 500
43 000
1 671 500
3 800 000
7 549 500

Zhodnotenie rozsahu záberu novonavrhovaných plôch a poľnohospodárskej pôdy.
Riešené lokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádzajú v katastrálnom území Vígľaš
pod miestnym názvom Pod zámkom a Za Pstrušou.
Celková výmera lokalít s navrhovaným trvalým záberom je 2,2593 ha poľnohospodárskej
pôdy.
Vyvolané práce preložiek cesty I/50 sú v celom svojom rozsahu mimo pozemky ŽSR a len
čiastočne využívajú pozemky terajšej komunikácie. Sú to parcely a časti parciel v extraviláne
v katastrálnych územiach Vígľaš – č.KN: 578/1, 580/2, 1288, 1289/1, 1290, 1291/1, 1292,
2001, 2002, 2023, 2032, 2033, 2041 a Pstruša – č.KN: 1427, 1428, 1434, 1437, 1466, 2040,
2041, 2048, 2050, 2053 a 2054/1.
V priebehu realizácie navrhnutého riešenia je navrhovaný aj dočasný záber poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 1,1509 ha. Po ukončení výstavby bude táto pôda zrekultivovaná
do pôvodného stavu. Tento záber bude podrobne spracovaný v rámci projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Charakteristika lokalít s trvalým záberom:
Lokalita č. 8– čiastočne v zastavanom území a čiastočne mimo zastavaného územia –
Miesto lokality:
Pod zámkom
Druh výstavby:
doprava /most a preložka cesty/
Rozsah lokality:
1,2605 ha
Záber PPF:
1,2508 ha
Druh pozemku:
orná pôda, TTP
Bonitný stupeň:
5, 6
Užívateľ:
Obec Vígľaš, SR-SPF Bratislava
Lokalita č. 8 sa nachádza severne a východne od Vígľašského zámku. Určená je pre
vybudovanie nového mosta ponad železničnú trať, pre zlepšenie smerových pomerov cesty
I/50 a zväčšenie svetlosti mosta ponad železničnú trať v súvislosti s jej elektrifikáciou. Celkom sa zaberá 1,2517 ha, poľnohospodárskej pôdy, (orná pôda a TTP) mimo zastavaného
územia obce. Na uvedenej lokalite sú vybudované hydromelioračné zariadenia : - odvodňovací kanál „C“ evid. č. 5311 069 003. Do tohto kanála je zaústený krytý kanál ev č. 5311
069 005. Kanál „C“ je potrebné rešpektovať dodržaním ochranného pásma 5 m od brehovej
čiary. Krytý kanál doporučujeme vytýčiť pracovníkom dislokovaného pracoviska Hydromeliorácií š. p. pracovisko Levice. V záujmovom území stavby je vybudované odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom.
Lokalita č. 9– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
východne od Pstruše
Druh výstavby:
doprava /most a preložka cesty/
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Rozsah lokality:
2,5684 ha
Záber PPF:
1,0076 ha
Druh pozemku:
orná pôda, TTP
Bonitný stupeň:
5, 6
Užívateľ:
SR-SPF Bratislava
Lokalita č. 9 sa nachádza 500 m východne od m. č. Pstruša. Určená je pre vybudovanie preložky cesty I/50 a nového mosta ponad železničnú trať s väčšou svetlosťou nad
železničnou traťou v súvislosti s jej elektrifikáciou. Celkom sa zaberá 1,0076 ha poľnohospodárskej pôdy (TTP) mimo zastavané územie. V záujmovom území stavby je vybudované
odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom.
Plošný rozsah riešenej lokality č. 8
Z toho poľnohospodárska pôda:
Plošný rozsah riešenej lokality č. 9
Z toho poľnohospodárska pôda:
Celkový rozsah lokalít 8+9
Celkový trvalý záber poľnohospodárskej pôdy:

1,2605 ha
1,2508 ha
2,5684 ha
1,0076 ha
3,8289 ha
2,2584 ha

Charakteristika lokalít s dočasným záberom:
Lokalita č. 10– čiastočne v zastavanom území a čiastočne mimo zastavaného územia –
Miesto lokality:
Pod zámkom
Druh výstavby:
stavenisko /most a preložka cesty/
Rozsah lokality:
0,5661 ha
Záber PPF:
0,5170ha
Druh pozemku:
orná pôda, TTP, záhrada
Bonitný stupeň:
5, 6
Užívateľ:
Obec Vígľaš, SR-SPF Bratislava, súkromné osoby
Lokalita č. 10 sa nachádza severne a východne od Vígľašského zámku. Je rozšírením lokality č. 8 po jej obvode. Bude slúžiť na pohyb mechanizmov a dočasné skládky stavebného
materiálu počas výstavby nového mosta ponad železničnú trať a rieku Slatina, preložky cesty
I/50 a úpravy koryta Slatiny. Po ukončení výstavby bude zrekultivovaná a navrátená do pôvodného stavu.
Lokalita č. 11– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
východne od Pstruše
Druh výstavby:
stavenisko /most a preložka cesty/
Rozsah lokality:
1,4841ha
Záber PPF:
0,6339 ha
Druh pozemku:
orná pôda, TTP
Bonitný stupeň:
5, 6
Užívateľ:
SR-SPF Bratislava, SR-Lesy SR, SR-ŽSR
Lokalita č. 11 sa nachádza východne od m. č. Pstruša. Je rozšírením lokality č. 9 po jej obvode. Bude slúžiť na pohyb mechanizmov a dočasné skládky stavebného materiálu počas
výstavby nových mostov ponad železničnú trať a rieku Slatinu, preložky cesty I/50 a úpravy
koryta Slatiny. Po ukončení výstavby bude zrekultivovaná a navrátená do pôvodného stavu.
Plošný rozsah riešenej lokality č. 10
Z toho poľnohospodárska pôda:

0,5661 ha
0,5170 ha
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Plošný rozsah riešenej lokality č. 11
1,4841 ha
Z toho poľnohospodárska pôda:
0,6339 ha
Celkový rozsah lokalít 10+11
2,0502 ha
Celkový dočasný záber poľnohospodárskej pôdy:
1,1509 ha
Urbanistické zdôvodnenie záberu poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu dopravných zariadení súvisiacich s elektrifikáciou železničnej trate Zvolen – Fiľakovo.
Obec Vígľaš má spracovaný Územný plán v roku 2002, schválený uznesením
0becného zastupiteľstva č. 86/02/OcZ zo dňa 7.11.2002. Elektrifikácia železničnej trate je
zakotvená v Koncepcii územného rozvoja Slovenska aj v Územnom pláne veľkého územného celku banskobystrického kraja je premietnutá aj v územnom pláne obce Vígľaš.. Technické riešenie a nevyhnutné úpravy mostných objektov a križovania železničnej trate s cestnými
komunikáciami však v čase spracovávania územného plánu neboli známe. Z tohto dôvodu je
zabezpečovaný tento doplnok územného plánu č. 3.
Po vybudovaní obidvoch cestných mostov a krátkych úsekov preložiek cesty I/50 budú
existujúce mosty a úseky cesty odstránené a plochy pod nimi budú zrekultivované a vrátené
do pôdneho fondu.
Zhodnotenie rozsahu záberu novo navrhovaných plôch a poľnohospodárskej pôdy.
Riešené lokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádza v katastrálnom území Vígľaš
pod miestnym názvom Pod zámkom. Celková výmera zaberanej lokality je 38,296 ha poľnohospodárskej pôdy.
Charakteristika lokalít.
Lokalita č. 2/1 sa nachádza medzi obcou Vígľaš a obcou Vígľaš-Pstruša (miestny názov Pod zámkom). Lokalita, je určená pre výstavbu priemyselného parku. Celkom sa zaberá
37,876 ha, poľnohospodárskej pôdy, (orná pôda) mimo zastavaného územia obce.
Lokalita č. 2/2 sa nachádza na parcele č.1292 medzi obcou Vígľaš a obcou VígľašPstruša. Lokalita, je určená pre výstavbu ČOV. Celkom sa zaberá 0,420 ha, poľnohospodárskej pôdy, (trvalé trávne porasty) mimo zastavaného územia obce. Na uvedenej lokalite
sú vybudované hydromelioračné zariadenie, prevzaté - SVP š.p. OZ Hydromeliorácie Bratislava, stredisko Banská Bystrica.
Plošný rozsah riešenej lokality č. 2/1, 2/2

38,296 ha

Poľnohospodárska pôda

38,296 ha
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Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Žiadateľ: Obec Vígľaš
Dátum: Apríl 2005
Číslo
lokal.

2/1
2/2
2/1,2

Výme- Predpokladadaná výmera
ra
poľnohospodárskej pôdy
lokality
v ha
v ha
spolu
spolu
BPEJ
výmev ha
v ha
skupina
ra
v ha
Priemysel. 37,876 37,876 0757202 37,876
park
6
ČOV
0,420 0,420
0757202 0,420
6
x
38,296 38,296
x
38,296
Navrhované
funkčné
využitie

Uživateľ
poľnohospodárskej
pôdy

AGROSEV
s.r.o.Detva
AGROSEV
s.r.o.Detva
x

Vybudované
hydromelioračné
zariadenia

Časová
etapa
realizácie

Iné
informácie

Parcelné
čísla

-

I. etapa

1292

odvodnenie

I. etapa

1292

x

x

x

Urbanistické zdôvodnenie záberu poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu priemyselného parku:
Obec Vígľaš má spracovaný Územný plán v roku 2002, schválený uznesením
0becného zastupiteľstva č. 86/02/OcZ zo dňa 7.11.2002. Vzhľadom na to, že na plochu určenú pre priemyselný park v tomto pláne sa nepodarilo vyriešiť vlastnícke vzťahy k pôde,
obec sa rozhodla hľadať iné riešenie na pozemku, ktorý je možné pre tento účel s vlastníkmi
vysporiadať. Navrhované lokality (č.2/1-2/2) na parcele KN 1292 sa nachádzajú medzi existujúcou zástavbou Vígľaša a miestnou časťou Pstruša. Majú priamu nadväznosť na cestu
I/50 a železničnú stanicu Pstruša. Jedná sa o náhradnú plochu o výmere 37,876 ha za plochu určenú pre priemyselný park v schválenom územnom pláne. Vlastníkom pôdy je Slovenská republika - SPF, 1/1, LV č. 791- užívateľom AGROSEV s.r.o. Detva. Na parcele o výmere 37,876 ha (lokalita č. 2/1- priemyselný park) nie sú vybudované hydromelioračné zariadenia. Lokalita č. 2/2 je určená pre výstavbu obecnej ČOV a priemyselnej ČOV, zaberá s
0,420 ha, jedná sa o záber trvalých trávnych porastov.
Zmeny a doplnky č. 4
Názov stavby:
Miesto stavby:

Charakter stavby:

R2 Zvolen východ - Pstruša
Okres : Detva
Kat.úz. : Vígľaš
Kraj :
Banská Bystrica
Novostavba

Názov a adresa stavebníka:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Názov a adresa:

Dopravoprojekt a.s. Bratislava
Divízia Zvolen
M.R. Štefánika 4724
961 01 Zvolen
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Z hľadiska medzinárodných, regionálnych alebo miestnych hľadísk
Účelom stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty v kategórii R24,5/120 v optimálnej trase
z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na
obyvateľstvo a prírodné prostredie. Hlavným účelom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie všetku tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu. Existujúca cesta I/50 po odľahčení od tranzitnej dopravy bude prevádzať dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej dopravnej osi a plniť funkciu komunikácie
vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúžiť pre premávku vozidiel vylúčených
z premávky po rýchlostnej ceste.
Rýchlostná cesta R2 bola definovaná Novým projektom výstavby diaľníc a rýchlostných
ciest, schváleného uznesením vlády SR č. 162 zo dňa 21.2.2001 a zároveň vyplýva
z nariadenia vlády SR č. 263/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť veľkého územného celku Banskobystrický kraj, s potrebou riešenia kvalitného a rýchleho prepojenia tzv. južného ťahu, vedeného v trase R2-štátna hranica ŠR/SR -Drietoma-Trenčín-Prievidza-Žiar nad
Hronom-Zvolen-Lučenec-Rimavská Sobota-Rožňava-Košice“.
Cesta I/50 v danom úseku je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 571, (zároveň E
58), ktorého funkciu preberie nová trasa rýchlostnej cesty „R2-štátna hranica ŠR/SR Drietoma – Trenčín-Prievidza-Žiar nad Hronom-Zvolen-Lučenec-Rimavská Sobota-RožňavaKošice“.
Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. Záujmové územie úseku cesty R2 je obmedzené daným geomorfologickým usporiadaním okolitej krajiny. Rýchlostná cesta je vedená v údolí rieky Slatina medzi pohoriami Slovenské Rudohorie, Poľana a Javorím, ktoré tvoria pomerne nepriestupnú bariéru v severojužnom smere.
Cesty II. triedy v smere na Čerín resp. Dolnú Strehovú (II/591), a Hriňovú (II/529) prestupujú
tieto hory a umožňujú prístup na novú komunikáciu, čím sa úmerne zvyšuje jej atraktívnosť.
Jednotlivé sídla na trase majú tendenciu ďalšieho rozvoja najmä v okolo priemyselných centier ako je Detva. Veľký význam pre ďalší rozvoj ekonomickej aktivity tejto oblasti bude mať
hlavne znovu oživenie alebo ďalší rozvoj ťažkého priemyslu v Detvianskom okrese. Pre ďalší
rozvoj sú plánované územia prakticky vo všetkých sídlach na trase. Navrhovaná rýchlostná
cesta môže tejto aktivite pomôcť. Z rekreačných oblastí dotknutých navrhovanou rýchlostnou
cestou je potrebne uviesť najmä rekreačnú oblasť okolo vodnej nádrže Ružina.
Z hľadiska vplyvov na ŽP a odňatia pozemkov z PF a LF
Stavba je navrhnutá tak, že neprechádza prírodnými rezerváciami a ani ich ochrannými
pásmami. Križuje biokoridor regionálneho významu (vodný tok Slatina), ktorý predstavuje
posledný existujúci komplex pôvodných spoločenstiev aluviálnych lúk, vysokoostricových
a iných mokraďných spoločenstiev a nadväznosti na ne i výskyt existenčne ohrozených zástupcov flóry a fauny. Tieto rastlinné spoločenstvá sú zaradené v I. stupni ochrany.
Stavba prechádza poľnohospodárskymi pozemkami prakticky v celom úseku. Umiestenie
stavby nemá vplyv na rozsah odňatia pôdneho fondu. Stavba nezasahuje do lesného fondu.
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Z hľadiska dopravno-výkonnostných požiadaviek, nehodovosti a bezpečnosti premávky
V prípade, že by nebola vybudovaná rýchlostná cesta R2, doprava by bola realizovaná po
existujúcej cestnej sieti. Najviac zaťaženou cestou by bola cesta I. triedy I/50, ktorá je vybudovaná v kategórii C 9,5/ 70-80.
Z výsledkov posúdenia medzikrižovatkových úsekov vyplýva, že posudzovaný úsek cesty
nebude vyhovovať výhľadovému dopravnému zaťaženiu. Z hľadiska dopravnovýkonnostných požiadaviek na cestu I/50 sa v dopravnoinžinierskej analýze konštatuje, že
vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie okolo roku 2011 dôjde k prekročeniu prípustnej intenzity dopravy na ceste I/50 v úseku Zvolenská Slatina-Pstruša.
Prekročenie prípustnej intenzity sa prejavuje znížením cestovnej rýchlosti výrazným obmedzením možnosti predbiehania a zväčšeniu dĺžky prejazdu úsekom cesty a zvýšením dopravnej nehodovosti v uvedenom úseku.
Podľa vyhodnotenia dopravnej nehodovosti na cestách v roku 2006 v SR, študovaný úsek
cesty I/50 patrí do stredne nebezpečných úsekov s hustotou dopravných nehôd od 1,22-1,83
DN /km/rok. Riešený úsek má 4 nehodové lokality, z toho 2 kritické nehodové lokality podľa
počtu dopravných nehôd, 1 opakujúcu kritickú nehodovú lokalitu podľa následku nehôd a 1
kritickú nehodovú lokalitu podľa následku nehôd.
Hlavným účelom je výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie všetku tranzitnú dopravu ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu.
Členitosť terénu
Navrhovaná stavba je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na
konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím, nezasahuje do výrazných výškových
prevýšení. Rozsah stavby, čo sa dotýka nadmorskej výšky, sa pohybuje v rozmedzí 345,50387,50 t.j. prevýšenie je 42,0 m. Najvýraznejšie je na začiatku úseku v miestnej časti Zadky
a v km 4,5-5,5 Pod jamkou. Prirodzené zvlnenie terénu umožnilo križovanie rýchlostnej cesty
s jestvujúcimi komunikáciami (cesta II/591, III/050 90 a miestna komunikácia) a vodnými
tokmi (rieka Slatina, Slatinský a Vígľašský potok, umelé kanály a bezmenné toky), ktorých
obsah sa pri zvýšeným prietokoch vylieva mimo svojho koryta. Pri takejto konfigurácii terénu
sa umelé zvlnenie trasy sa navrhlo len na konci úseku v mieste križovania so žel. vlečkou,
žel. traťou Zvolen – Fiľakovo.
Klimatické pomery
Podľa Atlasu podnebia SR zaraďujeme hodnotené územie do oblasti kotlinovej klímy, teplej,
prevažne suchej s pomerne miernou zimou s priemernou ročnou teplotou 7,8°C.
Podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ sú priemerné mesačné teploty vzduchu
a priemerné mesačné úhrny zrážok zaznamenané na stanici Vígľaš-Pstruša za obdobie
1931- 1960, resp. 1901-1970 sú uvedené v nasledovných tabuľkách:
Priemerná teplota vzduchu v 0C
Vígľaš-Pstruša
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
rok
-4,6 -2,1
2,5
8,3
13,2 16,5 18,5 17,6 13,6
8,0
3,2
-1,1
7,8
Priemerné mesačné úhrny zrážok v mm
Vígľaš-Pstruša
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI. XII. rok LP
ZP
37
36
39
44
70
82
75
63
53
50
57
47 653 437 216
Ako vyplýva z tabuľky úhrnu zrážok najviac zrážok spadne v mesiacoch máj-august, najmenej v zimnom období a v marci. Vysoké úhrny zrážok v letných mesiacoch majú búrkový charakter a povrchové vody odtečú z predmetného územia.
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Klimatická charakteristika
Počet letných dní
Počet mrazových dní
Počet ľadových dní
Priemerná teplota v januári
Priemerná teplota v júli
Zrážkový úhrn vo vegetačnom období v mm
Zrážkový úhrn v zimnom období v mm
Počet dní so snehovou pokrývkou
Hĺbka premŕzania pôdy v m

79
110
27
-4,6 0C
18,5 0C
437
216
58
60 cm

Geologické, geomorfologické a hydrogeologické pomery
Záujmové územie po stránke geografickej prináleží k východne časti Zvolenskej kotliny a k západnej časti Slatinskej kotliny. Zvolenská kotlina je pretiahnutá v smere S-J, zo
západu je ohraničená Kremnickými vrchmi, zo severu výbežkami Nízkych Tatier, z východu
výbežkami Slovenského Rudohoria a z juhu javorím.
Podložie kotliny tvoria väčšinou druhohory krížňanského a chočského príkrovu, na ktorých sa
miestami zachovali zvyšky andezitových brekcií. Výplň kotliny tvorí súvrstvie bazálnych zlepencov a tuftických ílov. Najvyšším členom výplne sú zlepencové polohy s prevládajúcimi
okruhliakmi druhohôr, krištalinika a paleogénu, ako aj štrková formácia vrchnopliocénneho
veku s miestnym okruhliakovým materiálom.
Slatinská kotlina má smer V-Z a pri Zvolene sa spája so Zvolenskou kotlinou. Z juhu je ohraničená Javorím, zo severovýchodu masívom Poľany, zo severu Zvolenskou vrchovinou.
Jej podložie vystupuje na povrch pri Lieskovci. Jedná sa o granitoidy a ich permský obal,
arkózy, zlepence a kremité porfýry ľubietovského pásma veporíd. V severnej časti sú to aj
horniny chočského príkrovu.
Výplň kotliny tvoria naspodku pestré tufity, íly a piesky s vložkami zlepencov, ako aj prúdy
tmavých pyroxénickych andezitov. Na nich leží štrková formácia ako v susednej Zvolenskej
kotline.
Podložie na začiatku trasy je budované pliocénnymi sedimentami, prevážne ílovce
a pieskovce. Na pravom svahu Slatinského potoka sú usadené pleistocenné fluviálne terasové štrky-WÜRM. Od km 1,30 až po km 5,60 podložie budujú deluviálne sedimenty
v nadloží pleistocenných fluviálnych štrkov. Od km 5,6 až po koniec úseku v km 7,850, ako aj
v údoliach potokov sú usadené fluviálne sedimenty.
Hydrologické pomery:
Po stránke hydrologickej patrí územie do povodia rieky Slatina.
Na kolísanie hladiny podzemných vôd majú vplyv pomalé zrážky a zrážky snehového charakteru, ktoré v jarnom období môžu pomaly infiltrovať do podložia.
V údolí potokov a v alúviu rieky Slatina ovplyvňuje úroveň podzemných vôd režim vodných
tokov.
Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)
Na základe prijatých a platných metodických zásad je poľnohospodársky pôdny fond
v SR zaradený do zodpovedajúcich pôdno-ekologických jednotiek (PEJ). Sústava PEJ má
dve taxonomické úrovne.
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1. Hlavnú pôdno-klimatickú jednotku, ktorá sa vyskytuje v určitom klimatickom regióne a
predstavuje účelové zoskupenie ekologicky a produkčne veľmi podobných genetických pôdnych subtypov na špecifických skupinách pôdotvorných substrátov.
2. Bonitovanú pôdno-ekologickú jednotku (BPEJ) reprezentujúcu pôdnu a ekologicky najhomogénnejšiu jednotku bonitačného informačného systému. BPEJ v podstate predstavujú
hlavné pôdno-klimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie rozdelené podľa kategórii ich sklonu
svahov, expozície svahov k svetovým stranám, skeletovitosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového horizontu.
Každá BPEJ je určená a jej pôdno-klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou
kódov jednotlivých vlastností na stabilných pozíciách 7-miestného kódu.
Prvé dvojčíslie kódu (00 - 10) vyjadruje charakteristiku klimatického regiónu, druhé
dvojčíslie (00 - 99) vyjadruje charakteristiku hlavných pôdnych jednotiek (HPJ), tretie číslo (0
- 9) vyjadruje charakteristiku svahovitosti a expozície, štvrté číslo (0 - 9) vyjadruje charakteristiku skeletovitosti a hĺbky pôdy, piate číslo (1 - 5) vyjadruje charakteristiku zrnitosti pôdy.
BPEJ v riešenom území sú získané z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy v Banskej Bystrici.
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: VÍGĽAŠ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––č. Parcela Kultúra
č.KN

Výmera
celková

1. 1186
2. 1187
3. 1188

(ha)
13,6131
3,7548
2,7349

(ha)
0,7625
0,2135
0,2910

orná
ttp
ttp

Z toho
zaberaná

4. 1196

orná

0,5837

0,0025

5. 1199

orná

27,6693

2,2102

6. 1200
7. 1202
8. 1270

ttp
orná
orná

0,3437
20,7950
13,8628

0,0315
0,2917
1,3218

9. 1316
10.1319

orná
orná

16,6385
35,0767

1,2988
2,5980

11.1326
12. 1373

orná
orná

5,8192
19,1339

1,4399
1,7551

13. 1377
14. 1429
15. 1433
16. 1195/1

ttp
ttp
orná
orná

3,8372
2,7503
2,1452
43,9807

0,5317
0,5835
0,0064
2,0484

17. 1201/1 ttp

0,4792

0,1992

Umiestn.

(ha)
0,7625
0,2135
0,2810
0,0100
0,0006
0,0019
0,6542
1,5560
0,0315
0,2917
0,2915
1,0303
1,2988
0,0331
1,7766
0,7883
1,4399
1,0082
0,7469
0,5317
0,5835
0,0064
1,6922
0,3208
0,1842
0,0150

extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán

BPEJ

Bonit. Účel
skup. použitia

0557002
0557002
0557002
0557202
0557002
0557413
0557002
0557413
0557002
0557413
0557002
0557202
0711002
0557002
0594003
0711002
0557002
0706002
0711002
0711002
0757202
0757202
0557202
0557413
0557002
0557413

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
8
5
6
5
5
5
6
6
6
6
6
6

cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
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18. 1201/2 ttp

1,8029

0,2324

19. 1321/1 orná
20. 1346/2 orná
21. 1378/1 ttp

6,6691
4,3504
14,2464

0,8436
0,3086
0,3283

22. 1378/5 ttp
23. 1327 orná

0,0923
6,6278

0,0436
0,1596

Katastrálne územie : Vígľaš spolu :
Z toho:
orná
ttp

0,2323
0,0001
0,8436
0,3086
0,0982
0,2301
0,0436
0,1431
0,0165

extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán

0557002
0557413
0557002
0711002
0711002
0757202
0711002
0557002
0557413

6
6
6
5
5
6
5
6
6

cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

17,5018 ha
15,0471 ha
2,4547 ha
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PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
Žiadateľ (obstarávateľ ÚPD): Obec vígľaš
Spracovateľ : Ing. arch. Anton Supuka
Obvod : Detva
Dátum : Máj 2009

Lok. č.
Katastrálne
územie

Funkčné
využitie

Výmera
lokality
v ha

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
výmera(v ha)

Vybudované
hydromeliozariadenia.
(závlahy,
odvodnenie)

Z toho
spolu v ha

Skup.

Užívateľ
Poľnohospodárskej pôdy

BPEJ

Iná informácia
OP-orná pôda
TTP-trvalý trávny porast

Vígľaš
Vígľaš

cesta
cesta

0,7625

0,7625

6

0,7625

-

OP

2

0,2135

0,2135

6

0,2135

-

TTP

3

Vígľaš

cesta

0,2910

0,2910

6

0,2910

-

TTP

4

Vígľaš

cesta

0,0025

0,0025

6

0,0025

-

OP

5

Vígľaš

cesta

2,2102

2,2102

6

2,21002

-

OP

6

Vígľaš

cesta

0,0315

0,0315

6

0,0315

-

TTP

7

Vígľaš

cesta

0,2917

0,2917

6

0,2917

-

OP

8

Vígľaš

cesta

1,3218

1,3218

6

1,3218

-

OP

Vígľaš

cesta

Vígľaš

cesta

1,2988
2,5980

1,2988
2,5980

5
6
8
5

1,2988
0,0331
1,7766
0,7883

-

OP
OP

11

Vígľaš

cesta

1,4399

1,4399

6

1,4399

-

OP

12

Vígľaš

cesta

1,7551

1,7551

5

1,7551

-

OP

13

Vígľaš

cesta

0,5317

0,5317

5

0,5317

-

TTP

14

Vígľaš

cesta

0,5835

0,5835

6

0,5835

-

TTP

15

Vígľaš

cesta

0.0064

0.0064

6

0.0064

-

OP

16

Vígľaš

cesta

2,0484

2,0484

6

2,0484

-

OP

17

Vígľaš

cesta

0,1922

0,1922

6

0,1922

-

TTP

1

9
10
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18

Vígľaš

cesta

0,2324

0,2324

6

0,2324

-

TTP

19

Vígľaš

cesta

0,8436

0,8436

6

0,8436

-

OP

20

Vígľaš

cesta

0,3086

0,3086

5

0,3086

-

OP

21

Vígľaš

cesta

0,3283

0,0982

5

0,0982

-

TTP

0,2301

6

0,2301

22

Vígľaš

cesta

0,0436

0,0436

5

0,0436

-

TTP

23

Vígľaš

cesta

0,1596

0,1596

OP

17,5018

17,5018

0,1596
4,8245
10,9007
1,7766

-

cesta

6
5
6
8

Spolu

Katastrálne územie : Vígľaš spolu :
Z toho:
orná
ttp

17,5018 ha
15,0471 ha
2,4547 ha
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5.1.2. Bilancia záberu nepoľnohospodárskej pôdy
Katastrálne územie : Vígľaš
Parcela
č.KN

Kultúra

Výmera
celková
(ha)
1272
zast.p.
1,0910
1273
vod.p.
1,0395
1310
vod.p.
22,4360
1318
ost.p.
0,8422
1320
vod.p.
0,9383
1322
zast.p
0,0211
1325
zast.p.
0,5927
1355
zast.p.
1,6621
1435
vod.p.
0,1053
1436
vod.p.
0,3498
1192/2
zast.p.
0,6079
1192/3
zast.p.
0,6111
1201/3
vod.p.
0,3400
2041
vod.p.
12,2999
2042/1
zast.p.
3,1436
2044
zast.p.
2,1007
Katastr.územie :Vígľaš spolu :
Z toho:
zast.pl
vod.pl
ost.p.

Výmera
Z toho Umiestn.
zaberaná
(ha)
(ha)
0,0734
0,0734 extravilán
0,1550
0,1550 extravilán
0,0432
0,0432 extravilán
0,0476
0,0476 extravilán
0,0818
0,0818 extravilán
0,0009
0,0009 extravilán
0,1077
0,1077 extravilán
0,0405
0,0405 extravilán
0,0401
0,0401 extravilán
0,0127
0,0127 extravilán
0,0049
0,0049 extravilán
0,0467
0,0467 extravilán
0,0111
0,0111 extravilán
0,0764
0,0764 extravilán
0,0770
0,0770 extravilán
0,0916
0,0916 extravilán
0,9106
0,4427 ha
0,4203 ha
0,0476 ha

Účel
použitia
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

Rekapitulácia trvalého záberu
Katastrálne
ÚZEMIE

Vígľaš

Záber podľa kultúr (ha)
Poľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda
Orná
TTP
záhrada zast.pl
ost.pl
vod.pl
les.pl
pôda
15,0471
2,4547 0,0000 0,4427 0,0476 0,4203 0,0000
17,5018

0,9106

Trvalý záber
celkom
(ha)

18,4124

VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE V RÁMCE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 6 ÚPN OBCE VÍGĽAŠ
Grafická časť je spracovaná podľa § 5 vyhlášky č. 508/2004 Z.z. :
a) druhy pozemkov podľa registra C katastra nehnuteľností včítane čísla parciel
b) BPEJ + bonitné skupiny
c) hranice riešených lokalít
d) hranica katastra na podkladovej mape
e) hranica chránených území na podkladovej mape
f) kontaminovaná pôda nie je
g) vybudované hydromeliorácie v riešených lokalitách nie sú
Územný plán obce Vígľaš – zmeny a doplnky č. 6
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h) plochy degradovanej pôdy sa riešením zmien a doplnkov č. 6 odstránia
a zhodnotia využitím na rekreáciu
i) osobitne chránená pôda nebude riešením dotknutá
j) areály poľnohospodárskej prvovýroby sú vyznačené na podkladovej mape
k) lokality navrhovaných stavebných a iných zámerov sú v grafickej časti vyznačené
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Riešenie zmien a doplnkov č. 6 si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy v týchto lokalitách:
6/1 Vígľaš sever ul. Poľná – pre rodinné domy BPEJ 0557202............................0,11 ha
6/2 Pri zámku – pre park a parkovisko BPEJ 0581782 .........................................0,64 ha
6/3 Pri škole - pre obslužnú viacúčelovú cestu BPEJ 0777462 ...........................0,30 ha
6/4 Pstruša – pre lesopark BPEJ 0757202 .............................................................0,89 ha
6/5 Pstruša - pre rybníky BPEJ 0711022 ................................................................2,68 ha
6/6 Pstruša – pre rekreáciu BPEJ 0757202 ............................................................1,76 ha
6/7 Pstruša – pre rekreáciu BPEJ 0757202 ............................................................0,92 ha
6/8 Pstruša – pre rekreáciu BPEJ 0757202 ............................................................0,53 ha
6/9 Pstruša – pre rekreáciu BPEJ 0757202 ............................................................0,32 ha
6/10 Pstruša – pre IBV BPEJ 0757202 ....................................................................1,01 ha
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Celkom
9,16 ha
Poznámka: Na lokalite Dolinky 6/11 – parcela č. 1004/1 sa mení funkčné využitie z IBV
na rekreáciu. Na túto lokalitu bol vydaný už súhlas s odňatím pôdy v rámci platného
územného plánu obce.
Parcela č. 1021 - (lokalita č. 6/6) bola v platnom územnom pláne riešená pre výhľad
IBV. Presúva sa do návrhu a mení sa jej využitie na rekreáciu.
Na lokalite Pri škole parcela č. 841/2 (lokalita 6/12) vedená ako dvor sa mení funkčné
využitie jej časti z občianskej vybavenosti na bývanie HBV. Na túto lokalitu bol vydaný
už súhlas s odňatím pôdy v rámci platného územného plánu obce.
Lokalita 6/13 - cyklotrasa je vedená po existujúcich komunikáciách a okrajom lokalít
6/5 a 6/7, preto si nevyžaduje záber pôdy.
Charakteristika lokalít so záberom:
Lokalita č. 6/1– mimo zastavaného územia –
Miesto lokality:
Ul. Poľná
Druh výstavby:
IBV
Rozsah lokality:
0,11 ha
Záber PPF:
0,11ha
Druh pozemku:
záhrada
BPEJ:
0557202
Bonitný stupeň:
6
Užívateľ:
súkromné
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Lokalita č. 6/2– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pri zámku
Druh výstavby:
park a parkovisko
Rozsah lokality:
0,64 ha
Záber PPF:
0,64 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0581782
Bonitný stupeň:
9
Užívateľ:
obec
Lokalita č. 6/3– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pri škole
Druh výstavby:
účelová komunikácia
Rozsah lokality:
0,30 ha
Záber PPF:
0,30ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0777462
Bonitný stupeň:
8
Užívateľ:
Slovenský pozemkový fond
Lokalita č. 6/4– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pstruša
Druh výstavby:
lesopark
Rozsah lokality:
0,89 ha
Záber PPF:
0,89ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0757202
Bonitný stupeň:
6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. 6/5– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pstruša
Druh výstavby:
rybné hospodárstvo
Rozsah lokality:
2,68 ha
Záber PPF:
2,68 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0711022
Bonitný stupeň:
5
Lokalita č. 6/6– v zastavanom území
Miesto lokality:
Pstruša
Druh výstavby:
rekreácia
Rozsah lokality:
1,76 ha
Záber PPF:
1,76ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0757202
Bonitný stupeň:
6
Užívateľ:
súkromné
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Lokalita č. 6/7– časť v zastavanom území a časť mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pstruša sever
Druh výstavby:
rekreácia
Rozsah lokality:
0,92 ha
Záber PPF:
0,92ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0711022
Bonitný stupeň:
5
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. 6/8– v zastavanom území
Miesto lokality:
Pstruša východ
Druh výstavby:
rekreácia
Rozsah lokality:
0,53 ha
Záber PPF:
0,53ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0757202
Bonitný stupeň:
6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. 6/9– v zastavanom území
Miesto lokality:
Pstruša stred
Druh výstavby:
rekreácia
Rozsah lokality:
0,32 ha
Záber PPF:
0,32ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0757202
Bonitný stupeň:
6
Užívateľ:
súkromné
Lokalita č. 6/10– mimo zastavaného územia
Miesto lokality:
Pstruša východ
Druh výstavby:
IBV
Rozsah lokality:
1,01 ha
Záber PPF:
1,01 ha
Druh pozemku:
TTP
BPEJ:
0757202
Bonitný stupeň:
6
Užívateľ:
obec
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ZMENY A DOPLNKY Č. 6
PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
Žiadateľ obstarávateľ ÚPD: Obec Vígľaš
Spracovateľ: Ing. arch. Anton Supuka
Kraj: Banskobystrický
Obvod: Detva
Dátum: Február 2013
Lokalita
č.

Katastrálne
územie

Funkčné
využitie

Výmera
lokality

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

Spolu v ha

Spolu v
ha

Vígľaš

6/2

Vígľaš

6/3

6/4
6/5

6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
Spolu

Vybudované
hydro
meliorácie

Časová
etapa
realizácie

súkromné

-

I.

Výmera v
ha

IBV
Park a
parkovisko
Účelová
komunikácia

0,11

0,11

6

0,11

0,64

0,64

8

0,64

0,30

0,30

8

0,30

SPF

-

I.

Vígľaš

lesopark

0,89

0,89

6

0,89

súkromné

-

I.

Vígľaš

Rybné
hospodárstvo

2,68

2,68

5

2,68

súkromné

-

I.

Vígľaš

Vígľaš
Vígľaš
Vígľaš
Vígľaš
Vígľaš

Rekreácia

Iná informácia

Z toho
Skupina
BPEJ

6/1

Užívateľ PP

I.

1,76

1,76

6

1,76

súkromné

-

I.

Rekreácia

0,92

0,92

5

1,06

súkromné

-

II.

Rekreácia

0,53

0,53

6

0,74

súkromné

-

II.

Rekreácia

0,32

0,32

6

0,35

súkromné

-

II.

IBV

1,01

1,01

6

1,01

obec

-

I.

9,16

9,16

Zaniknuté
jazero

9,16

Všetky plochy bezprostredne nadväzujú na existujúcu zástavbu a existujúce cesty
a realizáciou navrhovaných rekreačných aktivít dôjde k ich zhodnoteniu, pretože väčšina z nich je momentálne nevyužívaná, resp. zdevastovaná.
Pri poľnohospodárskej pôde ide o trvalý záber poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území
aj mimo zastavaného územia obce. Tento záber predstavujú pôdy málo produkčné a málo
vhodné pre poľnohospodársku výrobu, zaradené podľa kódu BPEJ do horšej typologickoprodukčnej kategórie. Tieto pôdy nepodliehajú osobitnej ochrane poľnohospodárskej pôdy
v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Predmetné plochy záberov poľnohospodárskej pôdy budú odňaté z procesu obrábania.
Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy
Výšku a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy ustanovuje Nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 376/2008 podľa § 27a 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
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zákonov v znení zákona č. 219/2008 Z.z.
Poľnohospodárska pôda je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do
9 skupín BPEJ. Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy sa ustanovuje podľa
skupiny bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky, nasledovne:
Trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy:
- 1. skupina BPEJ 15 eur/m2
- 2. skupina BPEJ 12 eur/m2
- 3. skupina BPEJ 9 eur/m2
- 4. skupina BPEJ 6 eur/m2
Dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy:
- 1. až 4. skupina BPEJ 1 euro/m2
Zásady starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
1. V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je
treba chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej
jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny, uvádzanej v prílohe č. 3
zmieňovaného zákona ako aj pôdu s vykonanými hydromelioračnými, prípadne
osobitnými opatreniami na zachovanie a zvýšenie jej výnosnosti a ostatných funkcií,
napr. sady, vinice, chmeľnice, protierózne opatrenia
2. Pri realizácii jednotlivých zámerov nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať
obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej
delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie
poľnohospodárskymi mechanizmami.
3. Pri realizácii jednotlivých zámerov vykonať skrývku humusového horizontu
poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné
využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu
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VYHODNOTENIE ZÁBEROV LESNÝCH POZEMKOV V K. Ú. VÍGĽAŠ – TEXTOVÁ
A GRAFICKÁ ČASŤ:
Všeobecný popis
V rámci riešenia územného plánu obce Vígľaš – zmien a doplnkov č. 6 - si navrhovaná
rekreačná účelová komunikácia prepájajúca Vígľašský zámok s miestnou časťou
Pstruša vyžaduje záber lesného pozemku. Jedná sa o preložku existujúcej lesnej cesty mimo okraja kameňolomu ponad miestnu časť Pri škole s napojením na existujúcu
cestu pozdĺž cesty II/591. Druhý záber lesného pozemku si vyžaduje navrhovaný vodojem pre priemyselný park nad cestou do kameňolomu.
a) výmera lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa katastrálnych území,
Vlastníctvo dotknutých lesných pozemkov: Lesy SR
- porasty č. 556, 557a, 557d, 558a, 558c, 559 – výmera spolu 0,372 ha - hospodársky
les katastrálne územie Vígľaš.
b) vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov územnoplánovacích dokumentácií,
Vyšší stupeň ÚPD pre Územný plán obce Vígľaš je ÚPN VÚC Banskobystrický
kraj vrátane jeho zmien a doplnkov. Riešenia zmien a doplnkov č. 6 územného plánu
obce Vígľaš sa z jeho záväznej časti bezprostredne nedotýka lesných pozemkov žiadny regulatív.
c) údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z
plnenia funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp,
Údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu:
Vlastník
Dotknutých
lesných
pozemkov

Obhospoda
rovateľ
lesa

SR

Lesy SR š.
p. banská
Bystrica,
OZ Kriváň

Program
starostlivosti o
lesy

Názov
obce

Názov
katastrálneho
územia

Parcela
číslo

1401/12
2008-2018

Rozsah
vyňatia
LP m2
800

1293/3
Vígľaš

Vígľaš

1295/3
LV 65

{ 3720

Označenie
dielca

556
557a,
557d,
558a,
558c,
559

Označenie
kategórie
lesov

Hospodársky
les

Názov
LC
a LHC

LC: Lesy
SR
OZ Kriváň

Drevinové zloženie dotknutých dielcov:
Dielec 556 - vek 95 rokov, drevinové zloženie v %: dz - 55, hb - 35, sm - 5, sc - 5
Dielec 557a - vek 8 rokov, drevinové zloženie v %: dz - 60, sm - 20, js - 10, hb - 10
Dielec 557b - vek 95 rokov, drevinové zloženie v %: dz - 88, sc - 2, hb - 10
Dielec 558a - vek 79 rokov, drevinové zloženie v %: dz - 85, sm - 10, bo - 3, sc - 2
Dielec 558c - vek15 rokov, drevinové zloženie v %: dz - 55, jh - 25, bk - 5, hb - 5
Dielec 558d - vek 8 rokov, drevinové zloženie v % dz - 60, sm - 20, js - 10, hb - 10
Dielec 559 - vek 70 rokov, drevinové zloženie v % js - 65, dz - 20, ag - 15
Vysvetlivky: dz – dub zimný, hb – hrab obyčajný, sm – smrek obyčajný, sc – smrekovec opadavý, js – jaseň štíhly, bo – borovica lesná, ag – agát biely, jh – javor horský
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Ortofotomapa riešeného územia
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V lokalite ktorá je predmetom záberu existuje lesná cesta od zámku smerom
južným prebiehajúca hranicou dielcov č. 562 a 559 široká štyri metre v dĺžke 520 m. Na
ňu nadväzuje navrhovaná lesná cesta, ktorá mierne klesá a prebieha dielcami č. 558a
v dĺžke 250 m, 558 v dĺžke 150m, znova 558a v dĺžke 30 m, 558d v dĺžke 40 m, 557b
v dĺžke 260 m.
Navrhovaná viacúčelová cesta je určená pre koče a bicykle a jej šírka je 4,0 m.
Plocha záberu je pre viacúčelovú cestu je (250+150+30+40+260 x 4,0 m) = 2 920 m2) =
0,292 ha.
Záber pod navrhovaný vodojem je (20 x 40 m = 800 m2) = 0,08 ha.
Celkový záber lesných pozemkov je (0,292 + 0,08) = 0,372 ha.
Navrhovaný záber lesných pozemkov sa nachádza v katastri Vígľaš na parcelách č.
1293/3, 1295/3, 1401/12 a LV 65.
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17.

KOMPLEXNÉ HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Územný plán obce Vígľaš reaguje na všetky zmeny, ktoré sa na území obce udiali od schválenia pôvodného územného plánu sídelnej aglomerácie Zvolenská Slatina –
Vígľaš v roku 1982 i na politicko – ekonomické a sociálne zmeny v Slovenskej republike
po roku 1990.
Tento územný plán je vyhotovený v súlade so zákonom NR SR č. 237/2000 Z.z.,
a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z.z. Zároveň zohľadňuje všetky legislatívne normy,
ktoré sa riešeného územia dotýkajú.
Riešenie environmentálnej problematiky je založené na princípe zlepšenia celkového stavu životného prostredia obce a zníženia environmentálnej záťaže územia. Ide
najmä o zníženie, alebo úplné odstránenie vplyvov dopravy na obytné územie obce, o
zvýšenie ekologickej stability celého riešeného územia, o zvýšenie úrovne obytného
územia, o zachovanie a zveľadenie kultúrneho dedičstva.
Riešenie ekonomických problémov je založené na nových manažérskych a marketingových prístupoch, na efektívnejšom využití existujúcich výrobných areálov a kapacít, ale aj na vytvorení podmienok pre rozvoj nových výrob v navrhovanom areáli priemyselného parku..
Riešenie sociálnej situácie je úzko previazané s pozitívnym vývojom
ekonomickej a environmentálnej situácie v obci. Dôležitou je aj otázka rýchleho dobudovania
technickej infraštruktúry, ktorou je podmienený záujem o výstavbu najmä rodinných domov zo strany stavebníkov z iných obcí a miest.
Územnotechnické dôsledky navrhovaných riešení sú na riešené územie minimálne. Väčšina navrhovaných aktivít je riešená v existujúcom zastavanom území, alebo
v bezprostrednej nadväznosti naň. Rešpektované je prírodné a kultúrne dedičstvo riešeného územia a navrhnuté sú opatrenia na zvýšenie jeho ekologickej stability. Väčším
zásahom do územia sú iba trasy a koridory nadradených dopravných a energetických
trás.

Navrhovaný priemyselný park ovplyvní environmentálnu situáciu v obci zvýšeným pohybom dopravných prostriedkov privážajúcich suroviny a súčiastky a odvážajúcich hotové
výrobky. Priamym napojením riešeného územia na nadradený komunikačný systém
a železnicu je tento vplyv minimalizovaný. Priemyselný park bude mať zvýšené nároky na
energie a vodu. Jeho realizácia je však podmienená výstavbou kanalizačnej siete a obecnej
čistiarne odpadových vôd, čím sa podstatne zlepší environmentálna situácia obce.
Priemyselný park podstatne zvýši zamestnanosť v obci, čo významne ovplyvní životnú
úroveň, sociálnu situáciu a kúpyschopnosť obyvateľov.
Územnotechnicky je priemyselný park situovaný na voľnej ploche z troch strán ohraničenej dopravnými trasami. Iba z východnej strany je v kontakte s existujúcou obytnou zástavbou. Navrhovaným pásom izolačnej zelene a existujúcimi záhradami pri rodinných domoch je vytvorené široké pásmo oddeľujúce obytnú zástavbu od výrobnej zóny.
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Navrhovaná elektrifikácia prinesie zlepšenie stavu životného prostredia pozdĺž trasy
celej železnice v k. ú. Vígľaš a Pstruša. Prejaví sa to v znížení hlučnosti, v zlepšení stavu
čistoty ovzdušia i v podstatnom znížení rizika úniku ropných látok do podložia.
Nepriaznivý dopad sa prejaví v zásahu do koryta rieky Slatina jej úpravou v krátkych
úsekoch pri navrhovaných mostoch. Technicky však nie je možné navrhovanú elektrifikáciu
v daných terénnych podmienkach zrealizovať iným spôsobom.
Elektrifikácia trate prinesie zvýšenie komfortu cestovania a prispeje tiež k jeho
zrýchleniu. Územnotechnicky sú navrhované investície určitým zásahom do územia, po ich
zrealizovaní však budú existujúce mosty a úseky komunikácií zasanované a plochy na ktorých boli vybudované budú navrátené do poľnohospodárskej pôdy.
Navrhované rozšírenie rekreačných aktivít v rámci Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu obce Vígľaš súvisí s ukončenou celkovou rekonštrukciou Vígľašského
zámku a rekonštrukciou Masarykovho dvora v časti Pstruša. Obidva areály budú slúžiť na rekreačné ubytovanie a služby súvisiace s pobytom rekreantov. V areáli zámku
bude kladený dôraz na kultúrno-spoločenské aktivity a v areáli Masarykovho dvora na
športovo - rekreačné aktivity a agroturistiku. Obidva areály budú prepojené viacúčelovou komunikáciu s možnosťou ponuky atraktívneho pohybu rekreantov v kočiaroch
ťahaných koňmi. Táto komunikácia bude umožňovať aj pohyb na bicykloch a pešiu
turistiku. V časti Pstruša je navrhnutý viacúčelový chodník s možnosťou cykloturistiky a rekreačných bežeckých disciplín. Okrem toho sú tu navrhované ihriská pre loptové hry, tenisové kurty a minigolf. V severnej časti je navrhované rybné hospodárstvo
sa systémom rybníkov s možnosťou rekreačného rybolovu. Pás lesa, ktorý vznikol
náletom, je navrhovaný na vybudovanie lesoparku.
Súčasťou zmien a doplnkov č. 6 je riešenie lokality pre obytnú funkciu vo forme
IBV na severnom okraji ulice na konci ulice Poľná.

A.3. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Nie sú.
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia.
Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového
funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných
funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každom regulačnom bloku je minimálne 80 %
z celkovej funkčnej plochy.
Regulatívy sa vzťahujú na plochy s predpokladom lokalizácie zástavby (rozvojové
plochy s predpokladom lokalizácie zástavby a existujúce zastavané plochy) a plochy
bez predpokladu lokalizácie výstavby (rozvojové plochy bez predpokladu lokalizácie
zástavby a existujúce nezastavané plochy). V rámci tohto územia sú definované regulačné bloky podľa hlavného funkčného využitia. Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti.
Členenie územia na lokality - regulačné bloky (vyznačené vo výkrese č. 7)
I. PSTRUŠA – DOLINKY
II. Vígľaš - Pri škole
III. Vígľaš – centrum
IV. Pod kaplnou
V. VI. VII. Hájniková, Kocaň, osady a samoty
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PRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ

OBMEDZUJÚCE FUNKČNÉ VYU-

NEPRÍPUSTNÉ FUNK-

VYUŽITIE

ŽITIE

ČNÉ VYUŽITIE

Bývanie v rodinných
domoch v lokalitách
I., II., III.,IV.
Bývanie v rodinných domoch

Občianska vybavenosť
v lokalitách I.,II.,III.
(areály zariadení základnej a špecializovanej občianskej vybavenosti)

- bývanie v bytových domoch
- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- ihriská a oddychové plochy
- zeleň súkromných záhrad
- parkovo upravená plošná zeleň
verejných priestorov
- zeleň uličná líniová
- zariadenia obchodu, verejného
stravovania a služieb nerušiacich
obyvateľov obytného prostredia
na okolitých parcelách, malé ubytovacie zariadenia svojim objemom a rozsahom nepresahujúce
stavebným zákonom a príslušnou
vyhláškou stanovený rozsah zástavby pre rodinné domy

-

výroba
skladovanie
zariadenia dopravy
všetky druhy činností,
ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr.
zápachom, hlukom,
vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo
alebo nepriamo obmedzili využitie parciel
pre účely bývania
- individuálna chatová
rekreácia, okrem rodinných domov využívaných na chalupárstvo

- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- parkovo upravená plošná zeleň
- zeleň líniová
- bývanie v bytových domoch
v polyfunkcii s občianskou vybavenosťou

- výroba
- bývanie, okrem bývania v bytových domoch v polyfunkcii
s občianskou vybavenosťou

Rekreácia
V lokalitách I.,III.
Rekreačné ubytovanie
v existujúcich zrekonštruovaných budovách (zámok , masarykov dvor)
Rekreačné aktivity (cykloturistika, hypoturistika,
rybolov, atraktívne okružné trasy kočiarmi, športo-

-

nutnosť rešpektovania kontaktných obytných zón
križovanie rekreačných trás
s cestami I. a II. triedy
nutnosť rešpektovania rieky
Slatiny, ktorá je regionálnym
biokoridorom
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vé aktivity-tenis, minigolf,
loptové hry)
Osady a samoty
v lokalitách V.,VI.,VII.
bývanie v rodinných domoch, zariadenia rekreácie
penzióny, chalupy bungalovy

Šport
v lokalitách I.,II.
ihriská a tenisové kurty

Výroba
v lokalitách III.,IV.
+ kameňolom
(nepoľnohospodárska) a
sklady

Výroba
V lokalitách I.,V.,VI.
poľnohospodárska so
živočíšnou výrobou
a priemyselný park

- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- ihriská a oddychové plochy
- zeleň súkromných záhrad
- parkovo upravená plošná zeleň
verejných priestorov
- zeleň uličná líniová
- zariadenia obchodu, verejného
stravovania a služieb
- agrofarmy
- agroturistika
- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
-

nevyhnutné pre obsluhu územia
individuálna chatová rekreácia
parkovo upravená plošná zeleň
zeleň líniová
zariadenia obchodu, verejného
stravovania a služieb nerušiacich
rekreantov na okolitých parcelách, malé ubytovacie zariadenia
svojim objemom a rozsahom nepresahujúce stavebným zákonom
a príslušnou vyhláškou stanovený
rozsah zástavby pre rodinné domy

- priemyselná výroba
- skladovanie

- bývanie, okrem bývania správcu
- výroba
- skladovanie
- zariadenia dopravy
- všetky činnosti, ktoré
by svojimi negatívnymi
vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie
parciel pre účely športu a
rekreácie

- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- zariadenia obchodu, verejného
stravovania a služieb, ubytovacie
zariadenia

- bývanie
- rekreácia
- živočíšna výroba

- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- prevádzky výrobných služieb
- zariadenia obchodu, verejného
stravovania a služieb, ubytovacie
zariadenia súvisiace s lokalitou
- agroturistika

- priemyselná výroba
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Technická vybavenosť
vo všetkých lokalitách
všetky druhy inžinierskych
sietí

Pohrebiská
v lokalite III.
(cintorín)

- príslušné verejné dopravné
- všetky ostatné funkcie
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- prevádzky výrobných služieb
- verejná zeleň
- spevnené plochy
- zariadenia administratívy a správy
súvisiace s lokalitou

- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- súvisiace prevádzky služieb

- všetky ostatné funkcie

- menšie športové ihriská
- príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- drobné prevádzky služieb
- prvky drobnej architektúry

- všetky ostatné funkcie

- trvalé trávne porasty, vrátane
trávnych neúžitkov
a neobhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy
- lesy a nelesná drevinná vegetácia
- vodné toky a plochy nevyhnutné
prevádzkové vybavenie
- poľné hnojiská
- verejné dopravné a technické
vybavenie

- všetky ostatné funkcie

Verejná zeleň
v lokalitách I.II.,III.

Poľnohospodárska pôda v celom katastri obce
mimo lesov
a zastavaného územia

Prvky ekologickej stability
plošné prvky ekologickej
stability (lesy, vodné toky,
trvalé trávne porasty)

-

nelesná drevinná vegetácia
vodné plochy
pešie a cyklistické trasy
oddychové plochy
verejné dopravné a technické
vybavenie
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Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na plochy s predpokladom lokalizácie zástavby (rozvojové plochy
s návrhom lokalizácie zástavby a existujúce zastavané plochy). V rámci týchto plôch
je stanovená regulácia. Regulatívy priestorového usporiadania majú charakter nasledujúcich kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov:
Maximálna výška objektov
Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú maximálnym počtom podlaží, resp.
výškou objektu v metroch (pri výrobných a skladových objektoch). Maximálna výška
objektov je stanovená nasledovne:
- 2 nadzemné podlažia (+ obytné podkrovie) pre lokality I.,II.,III.
- 1 nadzemné podlažie (+ obytné podkrovie) pre lokality IV.,V.,VI.,VII.
- 15 m pre výrobné a skladové objekty v lokalitách I.,II.,III.
Poznámka: Výškové obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia.

Intenzita využitia plôch
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavania objektmi (pomer
zastavanej plochy k ploche pozemku). Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. Regulatív maximálneho percenta zastavania objektmi je
stanovený nasledovne:
- 60 % pre výrobu v lokalitách I.,III.,IV.,V.,VI.
- 40 % pre bývania a občiansku vybavenosť v lokalitách I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.
- 20 % pre šport v lokalitách I.,II.
Podiel ozelenenia plôch
Podiel určuje minimálne percento ozelenia (pomer nespevnených plôch k ploche pozemku). Do nespevnených plôch sa započítava verejná aj súkromná zeleň, vzrastlá aj
nízka zeleň vrátane trávnatých plôch, úžitkovej vegetácie, okrem zastavaných
a spevnených plôch. Podiel ozelenenia plôch je rozdielom celkovej plochy lokality
a spevnených a zastavaných plôch. Minimálne percento ozelenenia je stanovené nasledovne:
- 40 % pre bývanie a občiansku vybavenosť v lokalitách I.,II.,III.,IV.
- 20 % pre športové plochy v lokalitách I.,II.
- 10 % pre výrobné areály v lokalitách I.,III.,IV.,V.,VI.
Odstupové vzdialenosti medzi objektmi + stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti
medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 uvedenej vyhlášky a v jej prílohe.

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Vígľaš je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy a zásady definované pre všetky záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu:
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V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
1.
2.
3.

Pri návrhu funkčného a priestorového využívania územia obce Vígľaš rešpektovať záväzné
výstupy z nadradenej ÚPD vyššieho stupňa ÚPN VÚC Banskobystrický kraj.
V obci Vígľaš vytvárať podmienky pre jej územný rozvoj zodpovedajúci jej polohe na jednej z
hlavných sídelno-rozvojových osí Slovenska, Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava.
Vytvárať podmienky pre zachovanie špecifického rozptýleného osídlenia v katastrálnom území obce.
V OBLASTI URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Dodržať súčasnú urbanistickú koncepciu zástavby, charakteristickú skupinovou zástavbou a
rozvíjať ju v lokalitách určených pre intenzifikáciu a rozširovanie zastavaného územia obce.
Pri návrhu urbanistického a architektonického riešenia rešpektovať súčasné historické a prirodzené – prírodné dominanty: zrúcaniny hradu, návršie Kaplná , Horné a Dolné Chvojno a Boky.
Pri návrhu novej urbanizácie a intenzifikácie pôvodnej zástavby rešpektovať súčasnú štruktúru
zástavby – súvislú uličnú zástavbu prevažne samostatne stojacich RD v rámci jednotlivých
častí obce.
Vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu preložky štátnej cesty I/50 v trase mimo
urbanizovaných častí obce, čo umožní prestavbu bytového fondu a vytvorenie centrálnej časti
obce so zodpovedajúcou občianskou vybavenosťou.
Akceptovať a podporovať modernizáciu a dostavbu v lokalitách charakteristickej lazníckej urbanizácie.
Akceptovať priestorovú lokalizáciu a podporovať modernizáciu a využívanie urbanisticky a
architektonicky hodnotných objektov a areálov bývalých majerov, s možnosťou ich využitia aj
pre agroturistiku.
Pri návrhu základného architektonického riešenia nových objektov rodinných domov (RD) a
ich prestavieb akceptovať znaky pôvodnej regionálnej architektúry vidieckych foriem, objektov
so spádovými sedlovými a valbovými strechami.
Akceptovať navrhovanú lokalizáciu priemyselného parku s väzbou na existujúce výrobné
areály a technickú infraštruktúru a vytvoriť územno-technické podmienky pre jeho realizáciu.

• Na riešenom území v prípade realizovania akýchkoľvek zemných prác bude vykonaný
záchranný archeologický výskum (§37)
• Stavebník ohlási najmenej s dvojmesačným predstihom plánovaný začiatok prác Archeologickému ústavu SAV v Nitre a príslušnému Krajskému pamiatkovému úradu
• Zároveň si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu, ktorou
je podľa § 36 odseku 2 zákona o ochrane pamiatkového fondu Archeologický ústav SAV
v Nitre, alebo iná právnická osoba s oprávnením vydaným Ministerstvom kultúry SR
• Náklady na archeologický výskum uhradí stavebník v zmysle § 38 odseku 1 citovaného
zákona

2. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK PRE VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH
ZÁSADY A REGULATÍVY PRE BYTOVÚ A OBČIANSKU VYBAVENOSŤ
1.

Vytvárať územné a legislatívne podmienky pre ďalší rozvoj sídla, nárast, skvalitnenie bytové-
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

ho fondu a občianskej vybavenosti
Do realizácie preložky štátnej cesty I/50 mimo zastavanú časť obce rozvíjať obytné a vybavenostné funkcie mimo kontaktu s týmto dopravným koridorom.
Prioritne využiť pre zástavbu rodinnými domami stavebné prieluky a možnosti prestavby a
dostavby pôvodných objektov, bez nároku na nové komunikácie, v zadných záhradných častiach pozemkov.
Po realizácii preložky cesty I/50 vytvárať podmienky pre komplexnú revitalizáciu centra obce.
Plochy v centre obce určené pre občiansku výstavbu rezervovať pre rozvoj tejto funkcie, nepripustiť zmenu funkcie (napríklad ich využitie na zástavbu rodinnými domami alebo objektmi
s inou neprípustnou funkciou, akou sú výrobné a skladové areály).
Nové kapacity občianskej vybavenosti realizovať v zmysle návrhu okrem centra obce aj na
určených plochách v kontakte s novou obytnou výstavbou, v miestnych častiach Pstruša –
Dolinky, Pri škole a Za Kaplnou.
V prípade záujmu umožňovať zriaďovanie nenáročných zariadení občianskej vybavenosti (obchody a služby) aj v rámci obytných objektov – rodinných domov.
V obytnej výstavbe (v rámci RD) je neprípustné zriaďovať prevádzky výroby a skladov, ktoré
by zhoršovali obytné prostredie nadmerným hlukom, prachom, odpadmi, nárokmi na dopravu
a podobne.
Pre novú bytovú funkciu formou IBV a pre príslušnú občiansku vybavenosť pripraviť plochy
Pstruša – Dolinky a Za školou.
Pre bytovú výstavbu, formou nízkopodlažných bytových domov, a pre vybavenosť športových
plôch vo výhľade rezervovať nadmerné plochy existujúceho drevoskladu súbežne
s existujúcimi bytovkami v miestnej časti Vígľaš – dolný koniec.
Je neprípustné zastavovať plochy ležiace v ochranných pásmach sietí technickej infraštruktúry a plochy určené pre ekostabilizačnú zeleň, verejnú zeleň a plochy pre šport.
Doporučuje sa navrhovať pozemky RD v plošnom rozsahu 600 - 1000 m2 s možnosťou zriaďovania pridomových záhrad a zadného prístupu do záhrad.
Pre objekty občianskej vybavenosti je nutné zriaďovať v súlade s platnými predpismi odstavné
plochy pre osobné automobily.
Objekty RD navrhovať po architektonickej stránke v súlade s pôvodnými tvarmi a znakmi regionálnej architektúry. Výšky objektov max. 2 nadzemné podlažia, prestrešenie spádovými
sedlovými, valbovými strechami a podobne.
Doporučuje sa v súčasných areáloch výroby na nadmerných plochách a v nevyužívaných objektoch zriaďovať iné funkčné náplne pre podnikateľskú sféru, predovšetkým prevádzkové –
administratívne zariadenia, priemyselný park, sklady, alebo menšiu nenáročnú výrobu.

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE VÝROBU A SKLADY

1.

2.

3.

4.

Prípustné využívanie plôch
Akceptovať lokalizáciu a funkčné využitie súčasných plôch výroby a skladov, ktoré nie sú
v kolízii so záväzne schváleným rozvojom obce a nezhoršujú podstatným spôsobom životné
prostredie alebo okolité obytné prostredie. Sú to nasledovné zariadenia: OLZ Kriváň, LS Vígľaš, LS Očová, Exped. sklad dreva Vígľaš, VÚ RV Piešťany, ŠS Pstruša, Osivo Zvolen, ÚKSÚP Zvolen, ŽSR, SŠHM.
V rámci areálov uvedených v bode 1 je prípustné navrhovať rekonštrukcie, modernizácie objektov a výrobných zariadení za účelom zlepšenia životného prostredia a celkového estetického a architektonického vzhľadu objektov, prípadne zmenu funkcií na iné menej rušivé.
Doporučuje sa postupná zmena výrobných poľnohospodárskych funkcií živočíšnej výroby
v hospodárskych dvoroch Pstruša a Vígľaš – Rybník (západná časť dvora) na funkcie
s menším negatívnym dopadom na životné prostredie. V hospodárskom dvore Pstruša sa
navrhuje postupná zmena funkcie. Zo živočíšnej výroby zostane len chov koní. a pod.
Doporučuje sa vytvárať podmienky pre postupnú zmenu funkcie hospodárskeho dvora Pstru-
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5.
6.

7.
8.

9.

ša na zariadenie pre agroturistiku s obmedzením živočíšnej výroby len na chov koní.
Doporučuje sa postupné premiestňovanie živočíšnej výroby podniku Agrosev ,s.r.o. do stredísk Kocaň, Palákovo.
Pri výbere plochy pre priemyselný park maximálne využiť existujúce výrobné areály, menej
kvalitnú pôdu a existujúcu technickú infraštruktúru.
Neprípustné využívanie plôch
Nepripúšťa sa umiestňovať zdravotne závadné výroby a prevádzky v obytnej zóne obce.
Nepripúšťa sa rozširovať súčasné areály výroby a skladov smerom k obytným objektom,
v ochranných pásmach tranzitných vedení, v chránených územiach s prírodnými a historickými hodnotami.
Nepripúšťa sa ďalšie rozširovanie kameňolomu Vígľaš za hrebeň kopca Šamilovec

Pri realizácii rybného hospodárstva v severnej časti m. č. Pstruša rešpektovať, že Slatina je významný vodohospodársky tok a biokoridor regionálneho významu, čím je
vylúčená jeho úprava. Z tohto dôvodu musí byť súčasťou stavby rybného hospodárstva protipovodňová ochrana na zamedzenia záplav v prípade povodní.

3. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA
- Vytvárať územné a legislatívne podmienky pre ďalší rozvoj sídla, nárast, skvalitnenie bytového fondu a občianskej vybavenosti.
- Do realizácie preložky štátnej cesty I/50 mimo zastavanú časť obce rozvíjať obytné a vybavenostné funkcie mimo kontaktu s týmto dopravným koridorom.
- Prioritne využiť pre zástavbu rod. domami stavebné prieluky a možnosti prestavby, dostavby pôvodných objektov bez nároku na nové komunikácie v zadných záhradných častiach
pozemkov.
- Po realizácii preložky cesty I/50 uvažovať s komplexnou revitalizáciou centra obce. Plochy
v centre obce určené pre občiansku výstavbu je neprípustné zastavať rodinnými domami
alebo objektmi s inou neprípustnou funkciou, akou sú výrobné a skladové areály.
- Nové kapacity občianskej vybavenosti uvažovať okrem centra obce aj na určených plochách v kontakte s novou obytnou výstavbou v miestnych častiach Pstruša – Dolinky, Pri
škole a Za kaplnou.
- V prípade záujmu umožňovať zriaďovanie nenáročných zariadení občianskej vybavenosti
(obchody a služby) aj v rámci obytných objektov – rodinných domov.
- V obytnej výstavbe (v rámci RD) je neprípustné zriaďovať prevádzky výroby a skladov, ktoré by zhoršovali obytné prostredie nadmerným hlukom, prachom, odpadmi, nárokmi na dopravu a pod.
- Pre novú bytovú funkciu formou IBV a HBV a pre príslušnú občiansku vybavenosť pripraviť
plochy Pstruša - Dolinky, Za školou.
- Pre bytovú výstavbu formou nízkopodlažných bytových domov a pre vybavenosť športových plôch vo výhľade rezervovať nadmerné plochy drevoskladu súbežne s existujúcimi bytovkami v miestnej časti Vígľaš – dolný koniec.
- Je neprípustné zastavovať plochy ležiace v ochranných pásmach sietí technickej infraštruktúry a plochy určené pre ekostabilizačnú zeleň, verejnú zeleň a plochy pre šport.
- Doporučuje sa navrhovať pozemky RD o veľkostiach 600 - 1000 m2 s možnosťou zriaďovania pridomových záhrad a zadného prístupu do záhrad.
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- Pre objekty občianskej vybavenosti je nutné zriaďovať v súlade s platnými predpismi odstavné plochy pre osobné automobily.
- Objekty RD navrhovať po architektonickej stránke v súlade s pôvodnými tvarmi a znakmi
regionálnej architektúry. Výšky objektov max. 2 nadzemné podlažia, prestrešenie spádovými
sedlovými, valbovými strechami a pod.
- Pri návrhu zariadení rekreácie a CR je potrebné uvažovať so širšími územnými väzbami a aktivity obce Vígľaš previazať so širším okolím.
- Pre zariadenia CR sa doporučuje využiť hlavne súčasné stavebno-technické potenciály, areál
. zrúcaním zámku, jedinečné hodnotné areály (napr. hospodárske dvory Pstruša) a existujúcu
dopravnú sieť.
- Pri návrhu zariadení aktivít a dopravných trás (chodníky, cyklodráhy, konské dráhy a pod.) pre
rekreáciu a turizmus akceptovať zásady ochrany prírody a krajiny, ochrany PPF a LPF, menovite vyhlásené veľkoplošné a maloplošné chránené územia a časti prírody, závery miestneho systému ekologickej stability a ochrany prírody.
- Vytvoriť podmienky pre využívanie minerálnych prameňov na južnom okraji riešeného územia
na rozvoj rekreácie a turizmu.

4. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
V OBLASTI DOPRAVY

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Doprava cestná
- vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v ťahu E 58 v úseku Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja,
- vybudovať súbežnú cestu s R2 s úseku Budča – Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja pre dopravu vylúčenú z R2;
- úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty I/50, cestu I/50 rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s R2
- výstavbu rýchlostných ciest a preložiek cestných úsekov (obchvatov ciest I.- II. triedy) realizovať podľa naliehavosti najmä v závislosti od intenzity dopravy a požiadaviek ochrany prírody
a životného prostredia v intravilánoch miest a obcí v súlade so schválenou
Zabezpečiť dobudovanie základnej komunikačnej siete v požadovaných kategóriách v zmysle
návrhu ÚPN.
Zabezpečiť rekonštrukciu a dostavbu účelových komunikácií
Dopravné napojenie verejnoprospešných stavieb riešiť na základe dopravno – inžinierskych prieskumov a rozborov, prognózy dopravy a posúdenia dopravnej výkonnosti
dotknutej cestnej siete.
Doprava pešia
Doplniť systém obojstranných chodníkov u ciest kategórie M 8/40 a jednostranných chodníkov
u ciest kategórie M 7/30.
Hromadná preprava osôb
Akceptovať priestorové rozloženie existujúcich autobusových zastávok a rezervovať priestor
pre realizáciu autobusovej zastávky vedľa križovatky ulíc Malinovského a Poľnej.
Železničná doprava
Akceptovať súčasnú lokalizáciu železničnej stanice Vígľaš a zastávky Pstruša. Zachovať
jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru obce, všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.
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Novobudované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať
v takej vzdialenosti od trate, aby boli umiestnené za hranicou najvyššie prípustnej hladiny hluku spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy v zmysle platnej legislatívy.
V prípade ich umiestnenia v menšej vzdialenosti musia byť realizované protihlukové
opatrenia v súlade s prípustnými hodnotami § 62 písm. m zákona č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržaniu ustanovení zákona č. 513/2009
Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
V zmysle riešenia ÚPN VÚC Banskobystrický kraj akceptovať navrhovanú modernizáciu južného ťahu v celej dĺžke od hranice Nitrianskeho kraja po hranicu Košického kraja.

8.

Doprava cyklistická
Podporovať využitie súčasnej siete miestnych a účelových komunikácií sprístupňujúcich masív Poľany pre realizáciu značkovaných cyklistických trás.
10. Vybudovať južnú cykloturistickú trasu z miestnej časti Pstruša cez Kocaň, popri minerálnom
prameni do Slatinských Lazov.
9.

-

-

Navrhované dopravné stavby realizovať na vymedzených pozemkoch
s minimalizáciou nepriaznivého vplyvu na okolitú zástavbu a na plynulosť premávky
na cestných komunikáciách a železnici
Po ukončení výstavby mostov, preložiek cesty a úpravy koryta Slatiny neodkladne
zasanovať staré mosty a úseky cesty.
V záverečnej fáze zrekultivovať pozemky zasanovaných mostov a úsekov ciest a
zrealizovať sadové a parkové úpravy.

Doprava statická
1. Pre zariadenia občianskej vybavenosti riešiť plochy statickej dopravy
v kapacitách v súlade s požiadavkami normy STN 736110/Z1 Projektovanie
miestnych komunikácií a v zmysle vyhl. č.532/2002 Z.z. na vlastných pozemkoch investora
2. Pre bytové domy riešiť plochy statickej dopravy v kapacitách v súlade s požiadavkami normy STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií
a v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. na vlastných pozemkoch investora
3. Pre objekty IBV riešiť plochy statickej dopravy na vlastných pozemkoch rodinných domov v zmysle požiadavky normy
ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY
Pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti je potrebné riadiť sa na území mesta pri investičnej výstavbe týmito požiadavkami :
 zákonom NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
 vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
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o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení novely č.

445/2007 Z. z.
Požiadavky vyššie uvedených legislatívnych predpisov uplatňovať aj pri následných
územných plánoch zón na území mesta vymedzených v rámci ÚPN vyhláškou MV SR
č. 533/2006 Z. z .o podrobnostiach a pri všetkých stavbách realizovaných na území
mesta.
V zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany je
potrebné jednotlivé projektové dokumentácie navrhovaných stavieb doplniť o riešenie
na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany.
V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Za hlavné zdroje pitnej vody považovať naďalej skupinový vodovod HLF (Hriňová – Lučenec – Fiľakovo). Trasa tohto vodovodu prechádza severným okrajom katastrálneho územia.
2. Akceptovať súčasný systém akumulácie vody zemnými vodojemami - pre centrálnu časť obce
Vígľaš z vodojemu na návrší Kaplná, pre miestnu časť Pstruša z vodojemu na západnom
úbočí kopca Rohy. Pre zásobovanie priemyselných parkov, lokalít Pri škole a Vígľašský
zámok vybudovať vodojem Pod kameňolomom.
3. Dokončiť rekonštrukciu vodojemu Rohy + prívodného a zásobovacieho potrubia
k nemu. Z vodojemu Rohy zásobovať miestnu časť Pstruša – Dolinky a zásobovať pitnou vodou aj osadu Malý Sliač. Pri obnove rybníkov v severnej časti Pstruše rešpektovať existujúce prívodné vodovodné potrubie pre časť Pstruša, dodržať ochranné pásmo vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. 1,5 m od okraja pôdorysných rozmerov
potrubia.
4. Osadu Kocaň naďalej zásobovať pitnou vodou z vodovodu Klokoč cez osadu Pod Polomom.
5. Vybudovať vodovodné prípojky do navrhovaných rozvojových lokalít bývania a občianskej
vybavenosti v centrálnej zóne obce, v obytnej zóne Pri škole a v obytnej zóne Pstruša.
6. Zvýšenú potrebu akumulácie vody pre rozvoj obce Vígľaš a časti obce Zvolenská Slatina zabezpečiť realizáciou tretej akumulačnej nádrže s objemom 400 m3.
7. Odvádzanie odpadových vôd z miestnej časti Za školou a Pstruša realizovať v zmysle zadania
stavby pre výstavbu kanalizácie a ČOV s využitím zrealizovaných častí kanalizácie v okolí
školského areálu a kanalizačného zberača medzi výrobnou a obytnou časťou Pstruša.
8. Odvádzanie odpadových vôd z obce zabezpečiť vybudovaním splaškovej kanalizácie, vzhľadom na konfiguráciu terénu rozdelenej do dvoch systémov a ČOV:
 vybudovať samostatnú ČOV pre centrálnu zónu obce v západnom cípe riešeného územia
na pravom brehu Slatiny,
 vybudovať ČOV pre obytnú zónu Pri škole a obytnú zónu Pstruša v lokalite pod zámkom
medzi cestou I/50 a železničnou traťou.
9. Rezervovať územie pre realizáciu navrhovaných ČOV.
10. Ochranu územia obce pred veľkými vodami zabezpečiť úpravou koryta rieky Slatina s kapacitnou prietočnosťou priečneho profilu na Q 100 ročnú vodu.
1.

Trasy navrhovaných vodovodných a kanalizačných rozvodov musia byť vedené
verejným priestranstvom so zachovaním pásma ochrany podľa § 19 zákona č.
442/2002 Z.z. s umožnením trvalého prístupu k potrubiam pešo aj mechanizmami.
Úpravu koryta Slatiny v obidvoch navrhovaných úsekoch zrealizovať pod dohľadom orgánov ochrany prírody.
Stavbu rybníkov pre vybudovanie rybného hospodárstva navrhnúť tak, aby nebolo ovplyvnené užívanie a zásobovanie vodou vodohospodárskeho diela „MVE Vígľaš –
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Pstruša“. Pri obnove rybníkov a pri návrhu komunikácií a chodníkov rešpektovať existujúce prívodné vodovodné potrubie pre časť Pstruša a dodržať jeho ochranné pásmo. Pri návrhu chodníkov a komunikácií rešpektovať vodovodné potrubie, ktoré sa
nachádza v riešnom území.

V OBLASTI ENERGETIKY

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Zásobovanie elektrickou energiou
Akceptovať existujúce trasy nadradenej prenosovej sústavy 400 kV a distribučných vedení
110 kV v riešenom území.
Akceptovať a rezervovať územie pre zámer posilnenia siete 400 kV prenosových vedení výstavba 400 kV vedenia v smere RZ EMO do plánovanej 400 kV rozvodne na MVE Málinec.
V novo urbanizovaných lokalitách vybudovať nové zahusťovacie trafostanice s výkonmi podľa
vypočítaných potrieb elektrickej energie určených v ďalších stupňoch ÚPD (uprednostňovať
murované, resp. kioskové trafostanice.
Vybudovať nové vzdušné VN 22 kV prípojky k navrhovaným trafostaniciam vodičmi (uprednostňovať káblové VN 22 kV prípojky).
V intenzifikovaných lokalitách zvýšiť výkony jestvujúcich trafostaníc na potrebný výkon, resp. vybudovať nové zahusťovacie trafostanice.
NN sekundárne vývody z jestvujúcich trafostaníc v intenzifikovaných lokalitách riešiť rekonštruovanými vzdušnými vedeniami, v novourbanizovaných zónach zemnými káblami a závesnými, resp. samonosnými káblami.
NN sekundárnu sieť v novo navrhovanej urbanizovanej bytovej zástavbe a OV prevádzať
zemnými káblami uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé
objekty budú napájať slučkovaním cez prípojkové skrine objektov s možnosťou dosiahnutia
dvojcestného zásobovania.
Vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami, osadenými na podperných bodoch spolu
s NN sekundárnym rozvodom, resp. v novo urbanizovaných lokalitách na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom.
Na preložky podzemných vodovodných a plynovodných sietí, vzdušných vedení vn, resp.
zakabelizovanie energetických sietí nn križujúcich elektrifikovanú trať a zakabelizovanie, resp.
náhrada káblových telekomunikačných sietí z dôvodu nepriaznivých indukčných vplyvov do
týchto sietí vplyvom striedavej elektrickej trakcie využiť v súčasnosti na tieto účely využité
územia, na ktorých je už vecné bremeno týchto sietí, resp. zakabelizovaním vzdušných sietí
sa vecné bremeno v rámci stavby zriadi. Doterajšie využitie územia nemeniť.

Zásobovanie plynom
9. Rešpektovať trasu VVTL plynovodu Lovinobaňa - Zvolen.
10. Akceptovať existujúci systém zásobovania plynom, regulačné stanice plynu v obci a rozvodnú
sieť plynu.
11. Vybudovať rozvodnú sieť plynovodu v rozvojových lokalitách obce s napojením na existujúcu
sieť.
V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
1.
2.
3.

Rešpektovať existujúce trasy diaľkových káblov prechádzajúce katastrálnym územím obce.
Rešpektovať lokalizáciu existujúcich telekomunikačných vysielačov na návrší Kaplná.
Realizovať zahustenie existujúcej miestnej telefónnej siete s možnosťou zvýšenia telefonizácie na 50%, s kapacitou káblov, ktoré umožnia napojenie na internet.
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V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI
Pri realizácii rozvojových zámerov v obci rešpektovať vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z.z.
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť
stavieb Zásobovanie vodou na hasenie.
Upraviť zdroje vody a dimenzie vodovodného potrubia a odberných miest podľa navrhovaných stavieb takto:
- Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupina A (IBV) a nevýrobné stavby
s plochou S ≤ 200 m2 , hodnota najmenšej dimenzie potrubia vodovodnej siete
DN 80
- Pre nevýrobné stavby s plochou požiarneho úseku 120<S<1000 m2 a pre výrobné stavby a sklady v jednopodlažnej stavbe s plochou požiarneho úseku S≤500
m2 , hodnota najmenšej dimenzie potrubia vodovodnej siete DN 100
- Pre nevýrobné stavby s plochou požiarneho úseku 1000<S<2000 m2 a pre výrobné stavby a sklady v jednopodlažnej stavbe s plochou požiarneho úseku
500<S<1000 m2 , hodnota najmenšej dimenzie potrubia vodovodnej siete DN
125
- Pre nevýrobné stavby s plochou požiarneho úseku S>2000 m2 a pre výrobné
stavby a sklady v jednopodlažnej stavbe s plochou požiarneho úseku S>1000
m2 , hodnota najmenšej dimenzie potrubia vodovodnej siete DN 150
- Odberné miesta – nadzemné požiarne hydranty umiestňovať mimo požiarne
nebezpečného priestoru stavby, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb (pre
IBV 200 m), ich vzájomná vzdialenosť môže byť 160 m (pre IBV 400 m) – vzdialenosť meraná po skutočnej trase mobilnej hasiacej techniky, podzemné hydranty navrhovať podľa citovanej vyhlášky, nadzemné hydranty navrhovať podľa článku 4.9 a 4.10 STN 92 0400.
- Požiarnu nádrž na západnom okraji m. č. Pstruša so stálym objemom 3500 m3
dobudovať do požadovaného stavu podľa §4 ods. 3 vyhlášky MV SR č.
699/2004 Z.z,, čl.3.3 a čl. 3.11 STN 92 0400 (v nadväznosti na STN 73 6639) – prístupovú cestu, čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku
a vzdialenosť od stavby.
- Pri riešení a umiestňovaní stavieb rešpektovať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb

5. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, PRE
OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE
PLÔCH ZELENE
V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY
1.

Akceptovať územné vymedzenie chránených území vyhlásených - NPR č. 158 Rohy a PR
Pstruša, zachovať v nich biologickú diverzitu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a dodržiavať podmienky ochrany, v zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
uplatňovať podmienky podľa 5. stupňa územnej ochrany. ochrany
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2.
3.
4.

Akceptovať rozsah vymedzeného územia a navrhované podmienky ochrany lokality Hrončianka pripravovanej na vyhlásenie legislatívnej ochrany v kategórii „chránený areál“.
Akceptovať priestorové vymedzenie nálezísk kriticky ohrozenej flóry Slovenska na aluviálnych lúkách Slatiny pod Vígľašským zámkom a v severnej časti obce pod areálom AGROSEV, s.r.o - lokalita Rybník.
Akceptovať že v zmysle uznesenia vlády SR č. 848/2007 z 03. 10. 2007
k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade na Slovensku na roky
2008 - 2014 a k Akčnému plánu na roky 2008 – 2011 k aktualizovanému Programu
starostlivosti o mokrade Slovenska, ktorým bola rezortu Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR uložená v Strategických cieľoch úloha „presadzovať
ochranu a trvalo udržateľné využívanie mokradí v procese prípravy územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov, vzhľadom k tomu že do „Zoznamu národne významných mokradí „ je zaradená mokraď : pod poradovým číslom 6
„Pstruša“ o rozlohe 20000 m2, ktorá sa nachádza na území obce Vígľaš.

5. Akceptovať že do územia obce Vígľaš zasahuje Chránené vtáčie územie Poľana
vyhlásené vyhláškou č. 24/2008 Z. z.
V OBLASTI ZACHOVANIA A PODPORENIA KRAJINNOEKOLOGICKÝCH HODNÔT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zabezpečiť dostatočnú legislatívnu ochranu katastrálneho územia obce.
V lesných komplexoch hospodáriť podľa LHP vypracovaných v súčinnosti s orgánmi štátnej
ochrany prírody.
Vylúčiť zasahovanie do prirodzeného vodného režimu tokov a aluviálnej nivy Slatiny.
Zamedziť výstavbu MVE (malé vodné elektrárne), nakoľko prehradzovanie tokov by pôsobilo
pre vodnú faunu ako bariérový prvok.
Zabezpečiť existenciu pôvodnej pobrežnej vegetácie na celej dĺžke tokov.
V šírke približne 50 m od brehovej čiary ponechať TTP (zasahovací ochranný pás) na miestach s ornou pôdou realizovať zmenu kultúry.
Ponechať existujúce fragmenty močiarnej a vlhkomilnej vegetácie v kontaktnej aluviálnej nive
Slatiny ako významné refúgiá flóry a fauny (Na aluviálnych lúkách rieky Slatiny, pod Vígľašským hradom medzi železnicou a riekou Slatinou, v severnej časti obce pod areálom poľnohospodárskeho družstva – lokality Rybník a Hrončiačka. Lokalita Hrončiačka je pripravovaná
na vyhlásenie legislatívnej ochrany kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska kategórie „chránený areál “.
Celoplošne zabezpečiť ochranu existujúcej štruktúry nelesnej krajinnej vegetácie, lesíkov a
TTP.
Dôsledne dodržiavať zásady protieróznej ochrany pôdy.

V OBLASTI VYTVORENIA A UDRŽANIA EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA A TVORBY
KRAJINY

1.
2.
3.

Navrhované opatrenia majú za cieľ ochranu genofondu, geoekodiverzity (biodiverzity) a stabilizáciu krajinného systému. Sú v nich zahrnuté návrhy ochrany, ale aj tvorby krajiny riešeného
územia:
Zabezpečiť územnú ochranu lokalitám doposiaľ legislatívne nechráneným.
Doriešiť stret záujmov (navrhované regionálne biocentrum a dobývací priestor), ťažbu zosúladiť (obmedziť, možno aj vylúčiť) s prioritnými záujmami ochrany a tvorby krajiny.
Monitorovať a blokovať nežiadúci sukcesný proces v stepných a lesostepných enklávach.

Územný plán obce Vígľaš – zmeny a doplnky č. 6

121

Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA, Na Graniari 22, Banská Bystrica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Vypracovať pre biocentrá v území režim využívania stepných a lesostepných enkláv s cieľom
zamedziť nežiadúcemu sukcesnému vývoju vedúcemu k znižovaniu biodiverizity stanovíšť,
realizovať doporučený spôsob využívania týchto lokalít.
V rámci regionálneho biokoridoru potoka Slatina zabrániť akémukoľvek zasahovaniu do prirodzeného vodného režimu toku a priľahlej aluviálnej nivy.
Minimalizovať až vylúčiť v kontaktnej zóne s biokoridorom potoka Slatina používanie chemických a organických hnojív a ďalších agrochemikálií z titulu ošetrovania porastov.
V zóne biokoridoru toku Slatina zabrániť vytváraniu čiernych skládok a skladovaniu odpadov.
Nakoľko územie biokoridoru potoka Slatina je výrazne porastené mokraďnou vegetáciu, zabezpečiť vypracovanie špeciálnych projektov starostlivosti (osobitné režimy ochrany) a zabezpečiť monitoring zmien ekosystému.
Zabezpečiť existenciu pôvodnej pobrežnej vegetácie na celej dĺžke tokov v riešenom území
(špecifikácia na jednotlivé toky).
V šírke približne 50 m od brehovej čiary ponechať TTP (zasahovací ochranný pás), na miestach s ornou pôdou realizovať zmenu kultúry.
Ponechať existujúce fragmenty močiarnej a vlhkomilnej vegetácie nielen v aluviálnej nive potoka Slatina, ale aj v ostatných nivách menších tokov v riešenom území.
Vytvárať podmienky na zvýšenie ekologickej kvality súčasnej štruktúry krajiny, aktuálne doplniť stabilizujúce vegetačné prvky nelesnej rozptýlenej vegetácie, TTP, tak, aby hodnota koeficientu ekologickej kvality priestorovej štruktúry by dosahovala aspoň hodnotu 0,5.
Lokálne venovať zvýšenú pozornosť starostlivosti o ekotonové lokality (hlavne rozhranie medzi lesov a TTP).
Zabezpečiť pre existujúce brehové porasty prirodzeného zloženia potrebné ošetrenie,
v kratších medzevnatých úsekoch tokov doplniť chýbajúci brehový porast domácimi drevinami.
Realizovať rekonštrukciu a výchovu zloženia zmenených nepôvodných brehových porastov
(asanácia nepôvodných porastov, postupná výmena prestárlych jedincov pôvodných drevín).

Navrhované opatrenia na vytvorenie a udržanie ekologickej stability v riešenom území zabezpečia zachovanie produkčnej schopnosti krajiny a zabezpečia zachovanie dostatočnej
odolnosti, prispôsobovacej a kompenzačnej spôsobilosti krajiny voči zásahom človeka.
V neposlednom rade zabezpečia zachovanie ekologickej stability, biodiverzity a kvalitného
genofondu.
• Na riešenom území v navrhovaných rozvojových lokalitách v prípade realizovania
akýchkoľvek zemných prác bude vykonaný záchranný archeologický výskum (§37)
• Stavebník ohlási najmenej s dvojmesačným predstihom plánovaný začiatok prác Archeologickému ústavu SAV v Nitre a príslušnému Krajskému pamiatkovému úradu
• Zároveň si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu, ktorou
je podľa § 36 odseku 2 zákona o ochrane pamiatkového fondu Archeologický ústav SAV
v Nitre, alebo iná právnická osoba s oprávnením vydaným Ministerstvom kultúry SR
• Náklady na archeologický výskum uhradí stavebník v zmysle § 38 odseku 1 citovaného
zákona
16. Vytvárať územno-technické podmienky pre ochranu areálu Vígľašského zámku a zapísaného
v Súpise pamiatok na Slovensku.
17. Vytvárať územno-technické podmienky pre zachovanie urbanistickej, architektonickej a technickej hodnoty pôvodných majerov vybudovaných v rokoch 1903 až 1908 - Pstruša, Hájnikova
a Kocáň.
l. Investor/stavebník si od príslušného Krajského pamiatkového úradu (KPU) Banská Bystrica v každom stupni územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku kaž-
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dej pripravovanej stavebnej činnosti (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.).
2. Požiadavka zabezpečiť archeologický výskum, v oprávnených prípadoch, bude podmienkou pre vydanie rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.
3. Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
4. Stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36
ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní
oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.
V zmysle § 37 ods. 3 citovaného zákona ,,0 nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum
rozhoduje Pamiatkový úrad .... V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydá
rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§ 7- Archeologický ústav SAV)“.
V intraviláne i extraviláne obce Vígľaš sú evidované archeologické nálezy z viacerých
období a na viacerých miestach je predpokladaný výskyt archeologických nálezísk. Pri realizácii stavieb v rámci ÚPN je preto možné, že pri zemných prácach budú zistené archeologické nálezy, resp. archeologické situácie.

6. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.

2.
3.

Ovzdušie
Znečistenie ovzdušia na riešenom území katastra obce Vígľaš je diaľkovým prenosom zo
zdrojov emisií, ktoré sú mimo toto územie a z miestnych zdrojov. Miestne zdroje znečisťovania ovzdušia sú najvýznamnejšie z tranzitnej automobilovej dopravy, ktorá prechádza priamo
cez urbanizované časti sídla Vígľaš a Pstruša. Miestne kotolne sú len nepodstatnými zdrojmi
znečistenia, nakoľko celé územie je plynofikované. Pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci je
potrebné:
Navrhnúť organizačné opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu automobilovej dopravy na
osídlenie znížením rýchlosti na 40 km /hod. Následne je nevyhnutné urýchliť realizáciu preložky cesty I/50 mimo zastavané územie.
Zaťaženie prostredia hlukom a prachom
Elimináciu nadmerného hluku z tranzitného prieťahu cesty I/50 (dosahuje v dopravných špičkách 60 až 70 dB) riešiť realizáciou preložky cesty I/50 mimo obytného územia obce.
Zníženie prašnosti zabezpečiť prijatím a realizáciou nasledujúcich opatrení :
 dôsledným
dodržiavaním zásad prevádzky motorových vozidiel pri vychádzaní
z výrobných areálov s prašným povrchom a z polí na komunikácie s bezprašnou úpravou
povrchu vozoviek ( najmä dôsledným čistením podvozkov),
 odstránením prašných povrchov vnútro areálových plôch, po ktorých sa pohybujú motorové
vozidlá,
 prijatím opatrení v prevádzkach kameňolomu a poľnohospodárstva na podstatné zníženie
prašnosti,
 urýchleným zaradením realizácie preložky cesty I/50 mimo zastavané územie Vígľaša.
 Navrhované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti situovať
v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby sa nachádzali za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy platnej
pre príslušné objekty, stavby a územia v zmysle príslušnej legislatívy.. V prípade ich
umiestnenia v menšej vzdialenosti realizovať také protihlukové opatrenia, ktoré za-
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bezpečia expozíciu obyvateľstva a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými
hodnotami.

4.

5.

6.


Nakladanie s odpadmi
Pri riešení problematiky zneškodňovania odpadov vychádzať z nového zákona o odpadoch č.
223/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
doplnenia niektorých zákonov, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. mája 2001.
 Zabezpečiť nakladanie so vzniknutými odpadmi v k. ú. Vígľaš v súlade so zákonom
o odpadoch, ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich
vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem
 V zmysle § 3 zákona o odpadoch predchádzať vzniku a tvorbe odpadov
 Zabezpečiť v prvom rade zhodnocovanie vzniknutých odpadov v obci, v prípade, že
to nebude možné, zabezpečiť zneškodňovanie odpadov prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom
 S odpadmi nakladať v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Vígľaš
a v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva obce Vígľaš
 V prípade umiestnenia prevádzok v priemyselnom areáli, ktoré budú spadať pod
činnosti v prílohe zákona č. 24/2006 Z.z. pod 9. infraštruktúru – týkajúcu sa odpadového hospodárstva položky 2 až 12 bude potrebné vykonať podľa navrhovanej kapacity buď zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie
 v zmysle § 4 a § 5 tohto zákona bude vypracovaný Program odpadového hospodárstva
(POH) Slovenskej republiky, ktorý bude podkladom pre vypracovanie POH krajov
a okresov, krajský a okresný úrad vydá formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú
časť programu kraja a záväznú časť programu okresu na obdobie stanovené v „POH Slovenskej republiky“,
 podľa § 6 zákona o odpadoch je mesto povinné vypracovať svoj program odpadového
hospodárstva a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Do doby Vypracovania nového POH obce Vígľaš sú stanovené zásady nakladania s odpadmi
v súlade s platným PHO obce:
 zaviesť separovaný zber tuhého komunálneho odpadu,
 zber, triedenie, využívanie, recykláciu, odvoz a likvidáciu odpadu zamerať predovšetkým
na druhotné suroviny:
 zberový papier, železný šrot, sklené črepy,
 neželezné kovy, plasty, odpadový textil a drevo.
 zhromažďovanie odpadu realizovať na piatich navrhovaných stanovištiach - na okraji parkoviska v centre obce, pod Kaplnou, pri škole, v miestnej časti Pstruša a v miestnej časti
Pstruša - Dolinky.
Voda
Územie nespadá do žiadnej významnej, alebo chránenej vodohospodárskej oblasti - najväčším znečisťovateľom vodného toku Slatina je obec Vígľaš. Pre vytvorenie podmienok na
ochranu čistoty povrchových vôd je potrebné:
 realizovať kanalizáciu v celom riešenom území obce,
 realizovať čistiarne odpadových vôd,
 navrhnúť súbor opatrení na zamedzenie znečisťovania povrchových a podzemných vôd u
znečisťovateľov mimo riešeného územia.
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7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Zastavané územie Vígľaša sa skladá z nasledujúcich častí :
- Vígľaš – centrum
- Pri škole
- Pod Kaplnou
- Pstruša
- Hájniková
- Kocaň
- Malý Sliač
- Osady a samoty
Vígľaš – centrum je vymedzené schválenou hranicou zastavaného územia, ktorá je
na západnej strane totožná s katastrálnou hranicou obcí Vígľaš a Zvolenská Slatina, smerom
severným križuje cestu I/50 a niekoľkými lomami stúpa do svahu návršia Kaplná. Severná
hranica prebieha rozhraním záhrad a lesa. Východná hranica prebieha od východného okraja úpätia svahu Kaplnej smerom k ceste I/50 prebieha popri nej v oblúku, križuje tok Slatiny a
železničnú trať a po 150 m sa lomí smerom západným. Južná hranica prebieha proti svahu,
dosahuje prístupovú cestu k Vígľašskému hradu, prebieha pozdĺž nej, na začiatku zástavby
sa lomí smerom juhozápadným a prebieha rozhraním záhrad a lesa. Po dosiahnutí najjužnejšieho bodu sa lomí smerom severným a severovýchodným, po 300 m sa lomí smerom
severozápadným, dosahuje železničnú trať, križuje tok Slatiny, prekračuje ju, lomí sa smerom južným, sleduje pravý breh Slatiny až po hranicu katastrálneho územia, lomí sa smerom
severným a po 500 m dosahuje východiskový bod.
Oproti pôvodnej hranici je zastavané územie rozšírené o trojuholníkovú plochu na západnom okraji pre priemyselný park a o výhľadovú plochu pre skupinu rodinných domov na
západnom svahu návršia Kaplná.
Pri škole je vymedzené z východnej strany okrajom cesty I/50 a II/591. Zo severnej
strany hranicou záhrad existujúcej zástavby. Zo západnej strany okrajom lesa. Z južnej strany priamkou spájajúcou okraj lesa v mieste lomu vzdušného elektrického VN vedenia
s okrajom cesty II/591 kolmo na túto cestu.
Oproti pôvodnej hranici je zastavané územie rozšírené o lichobežníkovú plochu medzi okrajom existujúcej zástavby a južnou hranicou. Časť tejto plochy je vyčlenená pre výhľadovú výstavbu.
Pod Kaplnou je južná hrania totožná s východným cípom hranice m.č. Vígľaš – centrum. Východná a severná hranica prebieha rozhraním záhrad existujúcej zástavby a bloku
poľnohospodárskej pôdy. Západná hranica prebieha východným svahom návršia Kaplná.
Oproti pôvodnej hranici sa zastavané územie v tejto m.č. nemení.
Pstruša je naviazaná na cestu I/50. Jej väčšia časť leží severne od cesty a menšia
časť na južnej strane. Západná hranica prebieha rozhraním existujúcej zástavby a blokom
ornej pôdy medzi cestou I/50 a železničnou traťou v nive Slatiny. Severná hranica prebieha
okrajom údolnej nivy Slatinky. Východná hranica prebieha rozhraním existujúcej zástavby a
blokom ornej pôdy medzi okrajom údolnej nivy Slatiny a cestou I/50, križuje ju a pokračuje
okrajom zástavby a futbalového ihriska. Južná hranica prebieha rozhraním existujúcej zá-
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stavby a blokom ornej pôdy, križuje miestnu komunikáciu spájajúcu m.č. Pstruša a Kocaň a
lomí sa smerom severným a po 400 m dosahuje cestu I/50.
Oproti pôvodnej hranici je zastavané územie rozšírené o plochu medzi východnou a
západnou časťou Pstruše zvanú Dolinky, na ktorej je riešený nový súbor rodinných domov.
Hájniková je pôvodný majer a preto je zo všetkých strán ohraničená rozhraním existujúcej zástavby a poľnohospodárskou pôdou. Komunikačné spojenie je z južného a východného smeru. V celom areáli je v súčasnosti už priemyselná výroba.
Oproti pôvodnej hranici nie je žiadna zmena.
Kocaň je tiež pôvodný majer a preto je zo všetkých strán ohraničená rozhraním zástavby a blokmi ornej pôdy. Komunikačné spojenie je zo severnej a západnej strany.
Oproti pôvodnej hranici nie je žiadna zmena.
Malý Sliač leží na severozápadnom svahu masívu Rohy. Severná hranica je rozhraním existujúcej zástavby a lesa. Východnú, južnú a západnú hranicu tvorí rozhranie existujúcej zástavby a poľnohospodárskej pôdy.
Oproti pôvodnej hranici nie je žiadna zmena.
Osady a samoty : Skupinu rodinných domov na západnom okraji m.č. Očovej -Holcov
majer navrhujeme odčleniť z katastrálneho územia Vígľaša a pričleniť do katastrálneho územia Očovej.
Ostatné osady a samoty na južnom okraji katastrálneho územia sú navrhnuté na rekonštrukciu v existujúcej hranici zastavaného územia.

8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
9.1. V riešenom území rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené územie,
resp. postupovať v súlade s požiadavkami príslušných správcov:
→ Ochranné pásmo vodohospodársky významného toku je do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Vodohospodársky
významné toky sú dané vyhláškou MŽP SR č. 525/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuje
zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných
tokov.
→

obojstranné ochranné pásmo 10, 0 m od brehovej čiary vodohospodársky významného
toku Slatina – do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, cestné komunikácie, žiadne pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať – v zmysle § 50 Vodného zákona je vlastník pobrežných pozemkov v ochrannom pásme povinný umožniť správcovi toku výkon jeho oprávnenia
(údržba a kontrola). Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodným tokom
musia byť riešené podľa STN 73 6822 – Križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi
a akékoľvek stavebné aktivity v ochrannom pásme tokov musia byť prerokované so
správcom toku a povodia.

→

ochranné pásmo rýchlostnej cesty R 2 stanovené mimo navrhovaného zastavaného
územia 100 m od od okraja vozovky na každú stranu – ochranné pásmo v zmysle zá-
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kona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
→

ochranné pásmo ciest I. triedy stanovené mimo navrhovaného zastavaného územia 50 m od okraja vozovky na každú stranu

→

ochranné pásmo ciest II. triedy stanovené mimo navrhovaného zastavaného územia 25 m od okraja vozovky na každú stranu

→

ochranné pásmo ciest III. triedy stanovené mimo navrhovaného zastavaného územia
20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,

→

ochranné pásmo železnice (dráhy) vymedzené v zmysle § 5 zákona č. 513/2009 Z.z.
60 m od osi krajnej koľaje po oboch stranách.

-

Časť katastrálneho územia Vígľaša sa nachádza v ochranných pásmach letiska
Očová, ktoré sú vyznačené v mape č. 4. Do riešeného územia zmien a doplnkov č.
6 nezasahujú a sú aj mimo všetkých rozvojových plôch riešených v platnom
územnom pláne obce Vígľaš a jeho zmien a doplnkov. V zmysle rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-92/91 zo dňa 20. 3. 1991 pre k. ú. Vígľaš platí výškové
obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 1:25) s výškovým obmedzením
432 - 443,8 m n. m. Bpv. V zmysle § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona v povoľovacom konaní stavieb je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách
a zariadeniach:
▪ ktoré by svojou výškou, resp. svojim charakterom mohli narušiť obmedzenia
stanovené ochrannými pásmami letiska Očová,
▪ vysoké 100 a viac nad terénom (§30 ods. 1 písmeno a)),
▪ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b))
▪ zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN
110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno
c)),
▪ zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)).

→
Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov vymedzené v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z.
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych
plynovodov.
(2) Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo

Územný plán obce Vígľaš – zmeny a doplnky č. 6

127

Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA, Na Graniari 22, Banská Bystrica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho
plynovodu alebo od půdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu půdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia.
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia je
a) 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501mm do 700 mm,
d) 50m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území obce s
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).
(3) Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné
stanice, armatúrne uzly,
(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a
majetku osôb.
(2) Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu
alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do
350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad
350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).
(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej
zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými
požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.
(4) Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.
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Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení
→ ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
od 1 kV do 35 kV vrátane: 1.m pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných
priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
nad 400 kV 35 m
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje od
dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)
→ ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., §
36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je
2m
→

ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 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
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3 m pri napätí nad 110 kV
v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažné mechanizmy
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť
a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
→

ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36:
s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na
výmenu technologických zariadení
v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej
stanice

→ ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia, priemeru DN 500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia
→ 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
→ ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) v zmysle § 15 ods.7 Zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve – 50 m – v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať
budovy
→
ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného kanalizačného potrubia na obidve strany na 1,5 m na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
včítane a na 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500
mm
→

Stavbu rybníkov pre rybné hospodárstvo riešiť tak, aby nebolo ovplyvnené užívanie a zásobovanie vodou vodohospodárskeho diela „MVE Vígľaš – Pstruša.
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→

hygienické ochranné pásmo ČOV pri mechanicko-biologickom čistení v zmysle STN 75
6401

→ pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu - 100 m od objektov so živočíšnou výrobou (podľa Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne
obcí SR, vydalo MP a výživy SR)
Do ochranného pásma hospodárskeho dvora nie je možné umiestňovať podnikateľské aktivity potravinárskeho charakteru.
→ ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch. V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je
potrebné požiadať dotknutý orgán štátnej správy (Obvodný lesný úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 odst. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia
o umiestnení stavieb a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov.
9.2. V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby
a zariadenia:


ktoré by svojou výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných mechanizmov mohli
narušiť vyššie uvedené ochranné pásma



vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písm. a),



stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písm b),



zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písm. c).

9.

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA
A SCEĽOVANIA POZEMKOV , NA ASANÁCIU A NA STAVEBNÚ UZÁVERU

Plochy pre verejnoprospešné stavby
Plochy nutné pre realizáciu trás a zariadení obecnej kanalizácie.
Plochy pre realizáciu dvoch čistiarní odpadových vôd.
Plocha pre realizáciu rýchlostnej cesty R2, napojení paralelnej cesty I/50 na cestu R2 a existujúcich obecných komunikácií na cestu I/50.
4. Plochy potrebné pre rekreáciu pri areáli Vígľašského zámku.
5. Plochy pre realizáciu rekonštrukcie a vybudovania vodovodnej siete.
6. Plochy pre realizáciu trás miestnych komunikácií do novo navrhovaných obytných zón.
7. Rozšírenie plošnej výmery verejnej zelene.
8. Plochy pre rozšírenie energetických sietí do navrhovaných urbanistických priestorov.
9. Rezervovanie plošného koridoru pre elektrické vedenia VVN Mochovce - Rimavská Sobota.
10. Rezervovanie plošného koridoru pre výhľadovú trasu vysokorýchlostnej železnice Bratislava Zvolen - Košice.
11. Plošné rozšírenie trasy pre rekonštrukciu a smerovú úpravu železničnej trate Zvolen - Košice.
1.
2.
3.
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Plochy pre stavebnú uzáveru
12. Parcelná prieluka v lokalite Vígľaš - východ na mieste navrhovaného privádzača na napojenie
komunikačného systému obce na navrhovanú preložku cesty I/50.
13. Parcely v južnej časti Vígľaš - centrum, v mieste preložky železničnej trate pred západným
portálom navrhovaného tunela popod návršie Bašta (Šamilovec).
Plochy pre asanácie
14. Parcely dvoch rodinných domov v južnej časti Vígľaš - centrum, pred západným portálom navrhovaného tunela pod návrším Bašta (Šamilovec).
15. Elektrifikácia železničnej trate Zvolen – Fiľakovo
16. Vybudovanie nových mostov ponad železničnú trať, úpravy koryta Slatiny a preložky cesty I/50 v lokalite č. 1 Pod Vígľašským zámkom a v lokalite č. 2 Za Pstrušou.
17. Plocha pre úsek účelovej komunikácie medzi zámkom a m. č. Pstruša.
18. Plocha pre rozšírenie miestnej komunikácie v rámci jej rekonštrukcie od mosta pri
budove Miestneho úradu- popri Vígľašskom zámku- po miestnu časť Pri škole
19. Plochy pre vybudovanie obslužných komunikácií v obytných častiach IBV a v rekreačných územiach funkčnej triedy C3
20. Plocha pre cyklotrasu v miestnej časti Pstruša
21. Plochy pre vybudovanie chodníkov pozdĺž obslužných komunikácií so zeleným
pásom medzi komunikáciou a chodníkom
22. Plocha pre rekonštrukciu prívodného a zásobovacieho potrubia k vodojemu Rohy.
47. Plocha pre vybudovanie vodojemu pod kameňolomom Vígľaš + prívodného a
zásobovacieho potrubia
48. Plocha pre vybudovanie kanalizačného zberača Pstruša - ČOV

10. URČENIE ÚZEMÍ NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ
PLÁN ZÓNY
Na riešenom území je potrebné riešiť územným plánom zóny tieto jeho časti:
1. Centrálna ( historická ) časť obce
2. Pstruša – Massarykov dvor
11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB:
Verejnoprospešné stavby v platnom územnom pláne obce:
1. VYBUDOVANIE OBECNEJ KANALIZÁCIE
2. VYBUDOVANIE ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD
3. VYBUDOVANIE SÚBEŽNEJ CESTY S R2 (E 58) V ÚSEKU ZVOLEN – DETVA – LUČENEC –
RIMAVSKÁ SOBOTA – HRANICA KOŠICKÉHO KRAJA, VÝSTAVBA SÚVISLEJ TRASY S VYUŽITÍM ÚSEKOV PÔVODNEJ CESTY SO ŠÍRKOVOU HOMOGENIZÁCIOU ÚSEKOV PODĽA
MINIMÁLNEJ KATEGÓRIE TYPU C 11,5 (C 9,5) PRE CESTY I. (II.) TRIEDY
4.ZAKONZERVOVANIE A ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA VÍGĽAŠSKÉHO HRADU
5. VYBUDOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY DO NAVRHO
VANÝCH URBANISTICKÝCH OKRSKOV
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6. ROZŠÍRENIE PLÔCH VEREJNEJ ZELENE A DOSADBA VEGETÁCIE V KATASTRÁLNOM
ÚZEMÍ
7. UKONČENIE REKONŠTRUKCIE VODOVODNEJ SIETE
8. TRASA VYSOKORÝCHLOSTNEJ TRATE
9. MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE ZVOLEN – KOŠICE A ČIASTOČNÁ PRELOŽKA S POD
TUNELOVANÍM KOPCA BAŠTA-ŠAMILOVEC
10. VYBUDOVANIE V N PRÍPOJOK K TRAFOSTANICIAM
11.DOBUDOVANIE CHÝBAJÚCEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Verejnoprospešné stavby v zmenách a doplnkoch č. 2:
12. Úprava cesty I/50 v mieste napojenia priemyselného parku - vybudovanie odbočovacích
pruhov, prebudovanie križovatky ciest I/50 a II/591 na kruhový objazd, vybudovanie pešej
a cyklistickej komunikácie po severnej strane cesty I/50 pozdĺž priemyselného parku včítane podchodu na západnom okraji do časti Pri škole a vybudovanie obojstranných zastávok hromadnej dopravy v m. č. Pstruša a v m. č. Pri škole
13. Vybudovanie prístupovej a obslužných komunikácií priemyselného parku v dĺžke
1350 m
14. Rozšírenie prístupovej komunikácie od cesty I/50 po vstup do priemyselného parku
z východnej strany v dĺžke 250 m
15. Vybudovanie cyklistickej a paralelne s ňou aj pešej komunikácie pozdĺž severnej strany
cesty I/50 v úseku od m. č. Pstruša po m. č. Pri škole v dĺžke 700 m a podchodu pod cestou I/50 pri m. č. Pri škole.
16. Vybudovanie prívodu vody do m.č. Pstruša zo skupinového vodovodu HLF v dĺžke 600 m
17. Vybudovanie bloku čistiarne priemyselných vôd pri obecnej čistiarni odpadových vôd
18. Vybudovanie trafostanice 1000 kVA a vzdušnej VN prípojky v dĺžke 400 m
19. Vybudovanie vodovodu a požiarnych hydrantov pozdĺž prístupovej a obslužných komunikácií priemyselného parku v dĺžke 1600 m
20. Vybudovanie splaškovej kanalizácie pozdĺž prístupových a obslužných komunikácií priemyselného parku v dĺžke 1600 m a kanalizačnej stoky od severného okraja po navrhovanú obecnú ČOV v dĺžke 450 m
21. Vybudovanie dažďovej kanalizácie pozdĺž prístupových a obslužných komunikácií priemyselného parku v dĺžke 1600 m včítane lapačov ropných látok + zaústenie do toku Slatina v dĺžke 800 m
22. Vybudovanie káblových NN rozvodov a verejného osvetlenia pozdĺž prístupových
a obslužných komunikácií priemyselného parku v dĺžke 1600 m
23. Rozšírenie regulačnej stanice plynu o 3 000 m3
24. Vybudovanie STL plynovodu pozdĺž prístupových a obslužnej komunikácie priemyselného parku v dĺžke 1450 m
25. Vybudovanie telekomunikačného kábla pozdĺž prístupových a obslužných komunikácií
priemyselného parku v dĺžke 1600 m
Verejnoprospešné stavby v zmenách a doplnkoch č. 3:
26. Elektrifikácia železničnej trate Zvolen – Fiľakovo
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27. Vybudovanie nových mostov ponad železničnú trať, krátke úseky úpravy koryta Slatiny
pod novými mostami a preložky cesty I/50 v lokalite č. 1 Pod Vígľašským zámkom
a v lokalite č. 2 Za Pstrušou.
Verejnoprospešné stavby v zmenách a doplnkoch č. 4:
28. Rýchlostná cesta R2 (E 58) v úseku na území obce Vígľaš, nová trasa (kategória R
22,5/100)
29. Železničná trať Nové Zámky – Levice – Zvolen – Lučenec – Košice v celej dĺžke na území obce Vígľaš; elektrifikácia trate
30. Súbežná cesta s R2 (E 58) v úseku na území obce Vígľaš
31. Digitálna telefónna ústredňa
Verejnoprospešné stavby v zmenách a doplnkoch č. 5:
32. Rekonštrukcia vodojemu Rohy s zvýšením jeho kapacity
33. Stavby zariadení a vedení zásobovania plynom
34. Prepojenie vodovodných systémov medzi vodojemami Kaplná a Rohy
35. Úprava potoka Pstruša na Q100
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY V ZMENÁCH A DOPLNKOCH Č. 6:
A. Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN VÚC banskobystrického kraja:
36
37

38

39

40

1.25.1. rýchlostná cesta R2 (E 58) v úseku Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja, nová trasa (kategória R 22,5/100),
1.25.2. súbežná cesta s R2 (E 58) v úseku Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja, výstavba súvislej trasy s využitím úsekov pôvodnej cesty so šírkovou homogenizáciou úsekov podľa minimálnej kategórie typu C 11,5 (C 9,5) pre cesty I. (II.) triedy,
1.21.1 ostatné cesty II triedy - II/524, II/525, II/526, II/529, II/532, II/578, II/584, II/585,
II/591, II/594, II/595, rekonštrukcia v celom úseku týchto ciest na území Banskobystrického kraja (s výhľadovou rezervou územia pre cestné obchvaty obcí,
2.1.
modernizácia železničnej trate TINA Nové Zámky – Levice – Zvolen – Lučenec
– Košice v celej dĺžke na území Banskobystrického kraja so zvyšovaním traťovej rýchlosti a postupným zdvojkoľajnením trate; elektrifikácia trate v úseku
Zvolen – Košice
8.8.8
Koridor pre plánované vedenie 2x400 kV ZVN Rimavská Sobota – PVE Ipeľ –
Medzibrod – Horná Ždaňa

B. Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN obce Vígľaš – zmien a doplnkov č. 6:
41. Rekonštrukcia miestnej komunikácie od mosta pri budove Miestneho úradu- popri
Zámku- po miestnu časť Pri škole
42. Vybudovanie obslužných komunikácií v obytných častiach IBV a v rekreačných
územiach funkčnej triedy C3
43. Vybudovanie účelovej komunikácie medzi Vígľašským zámkom a miestnou časťou
Pstruša
44. Vybudovanie cyklotrasy v miestnej časti Pstruša
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45. Vybudovanie chodníkov pozdĺž obslužných komunikácií so zeleným pásom medzi
komunikáciou a chodníkom
46. Rekonštrukcia prívodného a zásobovacieho potrubia k vodojemu Rohy.
47. Vybudovanie vodojemu pod kameňolomom Vígľaš + prívodného a zásobovacieho
potrubia
48. Vybudovanie kanalizačného zberača Pstruša - ČOV
49. Zvýšenie výkonu trafostaníc + vybudovanie VN vedenia pre priemyselný park na
parcele KN 1292.

12. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Záväzné sú výkresy č. 3 a 7.
Záväzná je kapitola C 8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa
osobitných predpisov.
Záväzná je kapitola C 11 Zoznam verejnoprospešných stavieb.

D. DOKLADOVÁ ČASŤ
Osobitná príloha.
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