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Základné údaje
Objednávateľ:
Obec Vígľaš
Spracovateľ:
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA Banská Bystrica
Odborne spôsobilá osoba: Ing. Pavel Bugár, Sládkovičova č. 74, č. preukazu 264.
Zadanie:

Zadanie urbanistickej štúdie "Urbanistická štúdia Vígľaš IBV
Za školou a Dolinky" bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva vo Vígľaši č. 137/2018/OcZ zo dňa 28. 3. 2018.

Predmet riešenia:
Predmetom riešenia urbanistickej štúdie je spracovanie územnoplánovacieho podkladu
(urbanistickej štúdie) na riešenie funkčno-prevádzkového využitia a hmotovo-priestorového
usporiadania v riešenom území v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade so záväznou časťou
Územného plánu obce Vígľaš a v súlade s požiadavkami tohto zadania. Hlavným cieľom riešenia je
overiť využiteľnosť obidvoch lokalít pre funkciu „obytné územia so zástavbou rodinnými domami“ a vo
vzťahu k riešeniu stanoviť regulačné podmienky územia.
Riešené lokality
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LOKALITA A - ZA ŠKOLOU
A1. Vymedzenie riešeného územia
Riešená lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Vígľaš. Nadväzuje na existujúcu
zástavbu rodinných domov. V platnom územnom pláne obce je určená na zástavbu rodinnými
domami, je na ne udelený súhlas Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov v Banskej
Bystrici.
Lokalita Za školou sa nachádza na časti pozemku č. 1411 o výmere 4,13 ha. Vymedzená je zo
severnej strany existujúcou zástavbou rodinnými domami časti Pri škole, z východnej strany cestou
II/ 591 Vígľaš - Dolná Strehová, z južnej strany hranicou vymedzenou súhlasom s využitím
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v platnom územnom pláne obce a zo
západnej strany hranicou parcely č. 1410/1.

A2. Väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu charakteristika výstupov z prieskumov a rozborov a limity využitia
územia
Platnou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa je Územný plán obce Vígľaš
aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 1-6. Výstupy z Prieskumov a rozborov spracovaných v roku
1999 boli premietnuté do Zadania schváleného Obecným zastupiteľstvom vo Vígľaši č. uznesením č.
28/OcZ zo dňa 27. 6. 2000. Pre riešenie Urbanistickej štúdie sú dôležité nasledujúce body:
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. Navrhnúť riešenie negatívnych faktorov životného prostredia obmedzujúcich ďalšiu existenciu a
rozvoj historického jadra obce.
3. Navrhnúť chýbajúce zložky technickej infraštruktúry s cieľom zvýšenia kvality bývania.
4. Navrhnúť zvýšenie ekologickej stability celého riešeného územia.

A3. Komplexné urbanistické riešenie - návrh organizácie a využitia
územia
Riešená lokalita sa nachádza južne od Vígľašského zámku, na južnej strane miestnej časti Pri
škole, v nadväznosti na existujúcu zástavbu IBV. Terén má sklon smerom severovýchodným.
Komunikačne ja napojená na cestu II/591 Vígľaš - Dolná Strehová. Do riešenia je premietnuté
prebudovanie križovatky ciest II/591 a I/16 Zvolen - Košice, prevzaté z územného plánu obce Vígľaš.
Urbanistická koncepcia rešpektuje terénne podmienky lokality a tomu je podriadený navrhovaný
systém ulíc. Severozápadným okrajom riešenej lokality je navrhnutá ulica s napojením na cestu II/591
a na budúcu kruhovú križovatku. Na túto komunikáciu sú napojené komunikácie v juhovýchodnom
smere. Riešené je aj prepojenie s existujúcou ulicou IBV Pri škole. Komunikačný systém je
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zokruhovaný a pri juhovýchodnom okraji lokality a je ponechaná aj možnosť v budúcnosti
komunikačne sprístupniť plochu južne od riešenej lokality, ktorá je v územnom pláne obce riešená
ako výhľad.
Obytný súbor IBV obsahuje 34 rodinných domov, objekt a plochu pre občiansku vybavenosť a
služby (C) včítane odstavnej plochy, parkoviska a tiež parkoviska pre návštevy. Plošná výmera
stavebných pozemkov sa pohybuje okolo 800 m2. Navrhnuté sú dva typy rodinných domov: typ "A"
prízemný s obytným podkrovím s garážou v prízemí domu - počet domov 7 (A1 - A7); typ "B"
prízemný s obytným podkrovím s dvojgarážou vedľa domu - počet domov 27 (B1 - B27). Všetky domy
sú so sedlovou strechou.
Pozdĺž východného okraja riešenej lokality - v ochrannom pásme cesty II/591, je navrhnutý pás
filtračnej zelene vo východných častiach pozemkov rodinných domov. Západnou časťou lokality
prechádza elektrické vzdušné VN vedenie, ktoré je rešpektované včítane jeho ochranného pásma.
Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou
legislatívou - zákonom č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva
životného prostredia SR č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Ulice sú zastavané obojstranne, okrem ulice pozdĺž severozápadného okraja,
kde druhú stranu tvorí malý vodný tok.
Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené uličnou stavebnou čiarou vymedzenou 4,5 až 6,5 m
od hranice pozemku. Určuje polohu rodinného domu a objektu občianskej vybavenosti vzhľadom k
hranici stavebného pozemku zo strany hlavného prístupu zo strany komunikácie. Stavebná čiara
vymedzuje odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhl. 532/2002. Vymedzuje prípustnú hranicu
zástavby a ohraničuje priestor, vo vnútri ktorého je projektom určené hmotové stvárnenie stavieb.
Podlažnosť je stanovená na 2 nadzemné podlažia včítane obytného podkrovia.
Parkovanie pri rodinných domoch - pre obyvateľov aj návštevy - je možné výlučne na pozemkoch
rodinných domov. Pre občiansku vybavenosť a služby je navrhnuté parkovisko s kapacitou 16
osobných motorových vozidiel. Pre návštevy je riešené parkovisko v západnej časti riešenej lokality s
kapacitou 13 osobných motorových vozidiel. Na severnej strane plochy pre občiansku vybavenosť a
služby je riešená spevnená plocha pre manipuláciu a odstavovanie zásobovacích vozidiel.
Geologické podmienky a zhodnotenie možného rizika zosuvov pôdy:
Geologická charakteristika územia
Z hľadiska geologického členenia patrí riešené územie do oblasti neogénnych vulkanitov. Na
geologickom vývoji neogénnych vulkanitov sa podieľa sarmat prekrývaný horninami neskoršej
vulkanickej aktivity, v dôsledku čoho je reliéf čiastočne zarovnaný. Explozívno-efuzívna aktivita
pyroxenických a amfibolicko-pyroxenických andezitov javorskej formácie spôsobila prekrytie spodnej
úrovne mladším stratovulkanickým komplexom, ktorý na juhu (v riešenej lokalite) prechádza do
komplexov epiklastík periférnej zóny.
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Kvartér tvoria plytké stráňové a podstráňové sedimenty elúvia - delúvia na masívnych
stratovulkanických vulkánoch.
Geodynamické javy a erózia
Lokalita sa nachádza v stabilnom území pod skalnatým masívom Šamilovec. Z hľadiska výskytu
geodynamických javov je územie stabilné - nie je dokumentovaný výskyt zosuvov. Z tohto dôvodu je
riešená lokalita hodnotená pre výstavbu ako stabilná.
Seizmicita územia
Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou je riešené územie zaradené do 6° stupnice
makroseizmickej intenzity.
Hydrogeologické posúdenie vsakovania zrážkových vôd
Z hľadiska hydrogeologického regiónu je pre riešenú lokalitu charakteristická puklinová
priepustnosť, čo znamená možnosť odvádzania zrážkových vôd zo striech pomocou vsakovacích
zariadení na pozemkoch rodinných domov.

A4. Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania,
zhodnotenie kvality životného prostredia územia a návrh opatrení na
trvalo udržateľný rozvoj
Zastavovacie podmienky
Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou
legislatívou – zákonom č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) a vyhláškou Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
Umiestnenie stavieb na pozemkoch
Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené uličnou stavebnou čiarou, a stavebnou čiarou
odporúčanou.
Uličná stavebná čiara
Uličná stavebná čiara sa určuje na 4,5 až 6,5 m od hranice pozemku. Určuje polohu rodinného
domu k vzhľadom k hranici stavebného pozemku zo strany hlavného prístupu resp. príjazdovej
komunikácie k RD. Je prienikom prevažujúcej plochy hlavného priečelia budovy či stavby s
pôdorysnou rovinou stavebného pozemku.
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Stavebná čiara
Stavebná čiara vymedzuje odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhl. 532/2002. Stavebná čiara
vymedzuje prípustnú hranicu zástavby a ohraničuje priestor, vo vnútri ktorého je možné variantne
riešiť hmotové stváranie stavieb.
Podlažnosť
V navrhovaných lokalitách stanovujeme maximálnu podlažnosť rodinného domu na 2 nadzemné
podlažia vrátane podkrovia.
Parkovanie
Na pozemku rodinného domu je riešené parkovanie pre obyvateľov a riešené je parkovanie pre
návštevy rodinných domov.
Vplyvy počas výstavby
Počas výstavby sa predpokladajú najmä nasledovné vplyvy:
- zvýšená sekundárna prašnosť
- zvýšené emisie z výfukových plynov stavebných a dopravných mechanizmov
- zvýšená hlučnosť súvisiaca s činnosťou stavebných a dopravných mechanizmov
- riziko úrazu
- riziko požiaru
- vytvorenie nových pracovných príležitostí
Uvedené negatívne vplyvy budú dočasné a budú čiastočne eliminované technickými opatreniami.
Výstavba bude relatívne krátkodobá a ťažké mechanizmy budú na stavbách pracovať iba na jej
začiatku, najmä počas terénnych prác. Vplyv na hlukovú situáciu počas výstavby súvisiacu so
stavebnou dopravou je časovo aj priestorovo obmedzený. Najväčšie zaťaženie sa predpokladá počas
realizácie hrubých terénnych úprav, ktoré súvisia s odvozom zeminy a dovozom stavebných
materiálov. Tieto vplyvy bude možné zmierniť vybudovaním komunikácie pozdĺž severného okraja
lokality v predstihu, čím sa vylúči pohyb stavebných a dopravných mechanizmov z komunikácií v
existujúcej zástavbe. Stavebná činnosť ovplyvní kvalitu ovzdušia. Zvýšená koncentrácia
znečisťujúcich látok bude iba dočasná a nedosiahne úroveň platných limitov. Vplyv stavebnej činnosti
na zdravotný stav obyvateľstva bude málo významné pri dodržaní limitov stanovených v príslušných
všeobecne záväzných predpisoch.
Po ukončení výstavby rodinných domov sa prejavia najmä priaznivé vplyvy – estetická hodnota
navrhovanej zástavby a vznik nových priestorov na bývanie
Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické
javy
Horninové prostredie bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené najmä počas výstavby, pri hĺbení
stavebnej jamy. Vplyv na horninové prostredie pri zakladaní objektu možno charakterizovať ako
trvalý, nezvratný a dlhodobý. Predpokladaný vplyv je miestneho významu a nebude mať podstatný
vplyv na horninové prostredie širšieho územia.
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Nepriamy vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie predstavuje tiež jeho možné
znečistenie počas hĺbenia stavebných rýh a zakladaní rodinných domov. Ide o vplyv krátkodobý,
obmedzený na obdobie zakladania objektu. Je možné ho minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním
technických a bezpečnostných opatrení na zabránenie únikov znečisťujúcich látok do horninového
prostredia. Podzemné časti stavby nebudú zakladané pod úrovňou hladiny podzemnej vody. Počas
výstavby je potrebné prijať opatrenia na zamedzenie prieniku nebezpečných látok do podzemnej
vody, a tým aj do horninového prostredia. Statické opatrenia na zamedzenie zosuvov po čas výstavby
budú navrhnuté na základe výsledkov vykonaného inžiniersko - geologického prieskumu . Realizácia
navrhovanej činnosti nevyvolá v dotknutom území zhoršenie existujúceho stavu horninového
prostredia a nenaruší zvodnené prostredie, ani neovplyvní hladinu a režim podzemných vôd. Stavba
je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie
horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť
kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby aj v etape prevádzky. Vzhľadom na svažitý
terén dôjde pri výstavbe objektov a komunikácií aj k výraznejšiemu presunu hmôt. Počas prevádzky
nebude mať navrhovaná činnosť vplyv na horninové prostredie. Realizácia navrhovanej činnosti
objektov nebude mať vplyv na ložiská nerastných surovín. Južne od riešenej lokality sa nachádza
dobývací priestor stavebného kameňa Šamilovec. V záväznej časti platného územného plánu obce je
podmienka, že ťažba v dobývacom priestore neprekročí hrebeň návršia Šamilovec východným
smerom, čím bude vplyv na bývanie v riešenej lokalite ovplyvňovaný minimálne. Z južnej strany
nadväzuje na lokalitu blok ornej pôdy.
Vplyv na pôdu
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti
evidované ako orná pôda. Realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje trvalé vyňatie z
poľnohospodárskej pôdy. Na lokalitu je v platnom územnom pláne obce udelený súhlas na jej
nepoľnohospodárske využitie - obytnú zástavbu IBV.
Pôdny kryt bude v celom riešenom území odstránený a preložený na pozemok definovaný
pozemkovým úradom. V súčasnosti sú pozemky obrábané a využívajú sa na poľnohospodársku
produkciu. Prevádzka ani výstavba navrhovaných objektov vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti nebude mať na pôdu významný vplyv. Užívanie ani výstavba rodinných domov vzhľadom na
charakter navrhovanej činnosti a súčasný stav dotknutého územia nebude mať na pôdu negatívny
vplyv. Väčšia časť plochy všetkých pozemkov bude aj naďalej využívaná na poľnohospodársku
produkciu - pestovanie zeleniny a ovocia.
Vplyv na klimatické pomery
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na klimatické pomery v dotknutom
území. Dotknuté územie nie je v súčasnosti zastavané. Na pozemku sa nachádzajú plochy
obnaženého pôdneho krytu. Vzhľadom na nulové zastúpenie vzrastlej zelene na teréne je jej vplyv na
klimatické pomery nulový. Navrhované plochy zelene budú mať estetický, ekologický a
mikroklimatický funkčný efekt. Po skončení výstavby rodinných domov vznikne v danom území
upravená zeleň s pozitívnym vplyvom na klimatické pomery dotknutého územia.
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Vplyv na ovzdušie
Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti bude nákladná doprava a
samotné stavenisko. Pri stavebných prácach počas výstavby - najmä v počiatočnej fáze počas
realizácie zemných prác dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti spôsobenému činnosťou stavebných
mechanizmov. Súčasne dôjde aj k nárastu emisií v ovzduší z prevádzky automobilov na stavenisku a
na trase prístupových ciest. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa nepredpokladá, že tento vplyv
výraznejšie zhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. Zdrojom znečisťujúcich látok
počas prevádzky navrhovanej činnosti bude statická doprava (parkoviská na teréne), zvýšená
intenzita dopravy na príjazdovej komunikácii.
Vplyvy na vodné pomery
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti možno predpokladať, že realizáciou
navrhovanej činnosti nedôjde k významnému ovplyvneniu podzemných ani povrchových vôd. Z
uvedeného vyplýva, že v prípade ak rodinné domy budú realizované bez suterénu podzemná voda
nebude mať negatívny vplyv na zakladanie prípadne postup stavebných prác jednotlivých rodinných
domov. Nepriamym vplyvom počas výstavby je možnosť ovplyvnenia kvality podzemných vôd
technologickou nedisciplinovanosťou alebo havarijným únikom znečisťujúcich látok do horninového
prostredia zo stavebných mechanizmov. V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených
stavebných strojov a zariadení nedochádzalo k únikom škodlivých, najmä ropných látok do pôdy s
následnou možnou kontamináciou podzemnej vody. Je dôležité dodržiavať pravidelnú kontrolu
technického stavu nákladných automobilov, zabezpečenie podložia dočasných stavebných skládok
použitím nepriepustných izolačných fólií, prepravu ropných látok a nebezpečných tekutín v areáli
staveniska, ktoré budú pod dozorom zodpovednej osoby, resp. stavbyvedúceho a v súlade s
vypracovaným havarijným plánom. Počas výstavby objektov môžu vznikať odpadové vody pri
umývaní stavebných mechanizmov a zariadení a z betonárskych prác. Tieto vody budú odvedené zo
staveniska verejnou kanalizáciou. Splaškové odpadové vody počas výstavby budú odvádzané
jednotnou kanalizačnou sústavou pomocou kanalizačných prípojok do v predstihu vybudovaného
vonkajšieho kanalizačného systému kanalizačných stôk. Prípojky rodinných domov budú vybudované
v predstihu. Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať priamy negatívny vplyv na
rieku Slatina, ani na iné malé vodné toky v širšom okolí. Nepredpokladá sa významné negatívne
ovplyvnenie hydrologické a hydrogeologických pomerov počas výstavby ani počas prevádzky
navrhovanej činnosti, nepredpokladá sa ani vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery podzemných
vôd.
Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy
V súčasnosti je pozemok využívaný na poľnohospodársku produkciu. Na pozemku sa
nenachádzajú vzrastlé stromy. Z uvedeného vyplýva, že nebude prichádzať k výrubu stromov. Po
dokončení výstavby rodinných domov s individuálnou zeleňou vznikne z hľadiska flóry kvalitnejšie
prostredie. Vplyvy na živočíšstvo by súviselo iba v priamej súvislosti s odstránením drevín. Jedná sa
najmä o negatívne vplyvy na vtáky, ktorým sa obmedzia potravné a hniezdne možnosti. Táto
skutočnosť v rámci navrhovanej výstavby nenastane. Po ukončení výstavby bude plocha zelene
čiastočne nahradená na rastlom teréne v rámci sadových úprav. Počas výstavby možno predpokladať
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vplyv navrhovanej činnosti na drobné zemné živočíchy, ktoré sú viazané na zastavané územie. V
dotknutom území nebol zaznamenaný výskyt chránených alebo ohrozených druhov fauny a flóry,
ktoré by boli navrhovanou činnosťou ohrozené. Vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na
faunu, flóru a ich biotopy možno hodnotiť ako málo významné, lokálne.
Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny
Realizáciou navrhovanej činnosti sa zmení štruktúra prvkov súčasnej krajinnej štruktúry priamo v
dotknutom území. Z hľadiska urbanistického, kompozičného, hmotovo - priestorového členenia sa
komplex budov zapája do širších kompozícií lokality. Vizuálne zmeny nastanú v pohľadoch na
dotknuté územie. Negatívny vplyv na vizuálne vnímanie krajiny sa dá o čakávať len počas výstavby.
Je to vplyv dočasný počas realizácie stavby. Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu možno hodnotiť
ako významný, lokálny a dlhodobý a po uvedení do prevádzky ako pozitívny.
Vplyv na kultúrne a historické pamiatky
Priamo v dotknutom území nie sú evidované žiadne nehnuteľné alebo hnuteľné kultúrne pamiatky
podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Realizácia ani prevádzka navrhovanej
činnosti nepredstavuje riziko ohrozenia alebo poškodenia jestvujúcich pamiatkovo chránených
objektov obce Vígľaš. Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky možno hodnotiť ako nulové. V
diaľkových pohľadoch bude iba čiastočný vizuálny kontakt s objektom Vígľašského zámku.
Vplyv na archeologické náleziská
Na lokalite, kde sa bude navrhovaná činnosť realizovať nie sú evidované archeologické
náleziská, ani archeologické nálezy podľa zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Nepredpokladajú sa vplyvy navrhovanej činnosti na archeologické náleziská. V prípade výskytu
archeologických nálezov pri realizácii zemných a výkopových prác musí stavebník postupovať podľa
zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
Vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V priestore realizácie IBV nie sú evidované paleontologické ani významné geologické lokality. V
prípade zistenia chráneného nerastu a chránenej skameneliny je potrebné postupovať podľa § 38
zákona o ochrane prírody a krajiny. Vplyvy navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a
významné geologické lokality možno predbežne hodnotiť ako nulové.
Vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Kultúrne hodnoty nehmotnej povahy predstavujú najmä ľudové zvyky a tradície. Vplyvy
navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy možno hodnotiť ako nulové.
Návrh opatrení z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja pre etapu prípravy a realizácie
navrhovanej činnosti
● Navrhovanú činnosť vykonávať na základe projektových dokumentácií vypracovaných podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov
10

(stavebný zákon), ktoré budú obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa
zmiernili možné nepriaznivé vplyvy, aby sa predišlo možným stretom záujmov a negatívnym vplyvom
výstavby navrhovanej činnosti na okolité životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
● Pri vypracovaní dokumentácie pre povolenie činnosti podľa osobitných predpisov zohľadniť
požiadavky všetkých súvisiacich zákonov, predovšetkým zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich
predpisov, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalších súvisiacich predpisov.
● Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie vykonať podrobný geologický a hydrogeologický a
inžiniersko-geologický prieskum dotknutého územia. Na základe výsledkov prieskumu navrhnúť
podmienky zakladania stavby a opatrenia počas výstavby súvisiace s výškou hladiny podzemnej vody
(čerpanie presakujúcej podzemnej vody).
● V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a odsúhlasiť Projekt organizácie výstavby a
Projekt organizácie dopravy.
● Spolupracovať s obcou pri určovaní dopravných trás, režimu premávky mechanizmov, spôsobu
údržby obecných komunikácií, dopravného značenia a riadenia dopravy počas výstavby.
● Pri hĺbení stavebnej jamy počítať s možnosťou prítoku podzemnej vody. Podľa obsahu chemických
látok v podzemnej vode prispôsobiť stavebný postup zameraný na minimalizáciu výtoku podzemnej
vody počas výstavby. Prehodnotiť kvalitu a zloženie stavebných materiálov, ktoré budú dlhodobo pod
hladinou podzemnej vody tak, aby nedochádzalo k ich korózii.
● Všetky práce na stavbe organizovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi o bezpečnosti a
ochrane zdravia, a bezpečnosti pri práci. Eliminovať nepriaznivé vplyvy počas výstavby zvýšenou
technologickou disciplínou.
● V prípade zistenia neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach, každý pamiatkový
nález, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ohlásiť a stavebné práce do rozhodnutia
príslušného úradu pozastaviť a prizvať pracovníka príslušného krajského pamiatkového úradu, ktorý
rozhodne o ďalšom postupe prác podľa príslušných ustanovení zákona. č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu.
● Pri realizácii navrhovanej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať' príslušné ustanovenia zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacich predpisov tak, aby navrhovaná činnosť vyhovovala
požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisno-imisné Iimity, technické požiadavky a všeobecné
podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
● S odpadmi počas výstavby a prevádzky areálu nakladať podľa platných právnych predpisov,
predovšetkým príslušných ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov.
● Zabezpečiť ochranu existujúcich drevín v okolí stavby, aby nedošlo k ich mechanickému alebo
inému poškodeniu.
● Pri prevádzke navrhovanej činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
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o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.
● Dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby a
prevádzky navrhovanej činnosti. Osobitnú pozornosť venovať pohybu stavebných mechanizmov najmä autožeriavov - v trase vzdušného elektrického VN vedenia.

A5. Koncepcia zelene v území
Lokalita sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia Pri škole. Juhozápadne od lokality sa
nachádza rozsiahly lesný masív návršia Šamilovec, ktorý má funkciu biocentra regionálneho
významu. Juhozápadnú hranicu lokality tvorí pás vzrastlej stromovej a krovinovej vegetácie, ktorú
navrhujeme zachovať. V urbanistickom riešení navrhujeme pozemky rodinných domov s výmerami
okolo 800 m2, na ktorých okrem zastavanej časti budú záhrady s úžitkovou zeleňou (ovocné stromy a
nízka úžitková zeleň - ríbezle, maliny, černice...). Osobitnú úlohu bude mať filtračná zeleň navrhovaná
v ochrannom pásme navrhovanej kruhovej križovatky a pozdĺž východnej hranice lokality v
ochrannom pásme cesty II/591, ktorá okrem zachytávania prachových častíc z dopravy bude plniť aj
funkciu tlmenia hluku z prevádzky motorových vozidiel.

A6. Návrh dopravnej a technickej vybavenosti
Návrh dopravného vybavenia.
Širšie vzťahy
Riešená lokalita leží medzi cestou II. triedy č. 591 a miestnou komunikáciou. Na nadradenú
komunikačnú sieť je napojená prostredníctvom tejto obslužnej komunikácie, ktorá sa následne
napája v priestore križovatky na cestu II. triedy č. II/591 a cestu I. triedy č.I/16, ktorá sa na východnej
strane obce Vigľaš pripája na rýchlostnú cestu R2 Zvolen – Lučenec.
Návrh rieši úpravu križovatky ciest I/16, II/591 a miestnych komunikácií na okružnú križovatku
s vonkajším priemerom 70 m. Návrh rešpektuje ochranné pásma ciest II. triedy - 25 m a a cesty I.
triedy - 50 m a rekonštrukciu ciest I. a II. triedy v zmysle Územného plánu VUC Banskobystrický kraj
v kategórii C 11,5 resp. C 9,5.
Komunikačná sieť
Základ dopravnej obsluhy tvoria obslužné komunikácie vo funkcii C3 kategórie MO 7,5/30 so šírkou
jazdných pruhov 2 x 2,75 m a vodiaceho prúžku 2 x 0,50 m. Komunikácie sú riešené ako
zokruhované. Komunikácia je navrhnutá v strechovitom sklone 2 %, je napojená na existujúcu
obslužnú komunikáciu s polomerom napojenia v obrubníku 6,0 m. Vzhľadom na konfiguráciu terénu
budú pozdĺžne sklony komunikácií vyhovovať požiadavkám normy.
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Pešia doprava
Návrh riešenia pohybu peších v riešenom území je zabezpečené prostredníctvom navrhnutých
jednostranných chodníkov pozdĺž obslužných komunikácií v šírke 2,0 m. Chodník je napojený na
existujúce chodníky v dotyku s riešenou lokalitou. Pozdĺž opačnej strany komunikácie je navrhnutý
trávnatý pás v šírke 1,5 m pre uloženie zemných káblov. Pri objekte občianskej vybavenosti a služieb
je navrhnutý prechod pre chodcov.
Statická doprava
Návrh kapacít statickej dopravy vychádza z STN 736110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií.
Pri riešení objektov rodinných domov je navrhnuté riešenie odstavovania vozidiel v počte min. 2
miesta na jeden rodinný dom, ktoré budú riešené na vlastných pozemkoch investorov.
V rámci riešeného územia je navrhnutých 34 rodinných domov. Pre potreby návštevníkov riešeného
územia lokality IBV je parkovanie riešené v súlade s požiadavkami normy 1,1*34*2 = 74,8 miest, z
toho 10 % ako rezerva pre návštevníkov t.j. 7 miest na parkovacej ploche na verejne prístupnej
ploche. Pre návštevy je riešené parkovisko s kapacitou 13 miest. Pre potreby objektu občianskej
vybavenosti je navrhnuté parkovanie vozidiel na parkovacej ploche formou kolmých stojísk s
kapacitou 16 miest. Okrem toho je pri objekte občianskej vybavenosti a služieb navrhnutá
manipulačná a odstavná plocha.
Z navrhnutého počtu všetkých parkovacích miest budú 4 % min. 1 miesto riešené pre imobilných
občanov v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z..
Hromadná doprava
Priamo v riešenej lokalite nie sú vedené trasy hromadnej dopravy ani autobusové zastávky.
Existujúca sieť hromadnej dopravy aj autobusové zastávky sú vo vhodnej dostupnosti do 500 m
v obci Vigľaš
Limity využitia územia - dopravné
- Dopravnú obsluhu územia riešiť prostredníctvom obslužných komunikácií funkcie C3 kategórie MO
7,5/30
- Riešiť obojstranné chodníky pozdĺž obslužných komunikácií šírky 1,5 m s prepojením na existujúce
chodníky
- Odstavovanie a garážovanie vozidiel pri objektoch rodinných domov riešiť na vlastnom pozemku
stavebníka v kapacite min. 2 miesta na rodinný dom
- Riešiť parkovacie plochy pre návštevníkov lokality IBV formou parkovacích plôch na verejne
prístupných plochách
- Pre objekt občianskej vybavenosti riešiť parkovacie miesta v súlade s požiadavkami STN
736110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií
- Z navrhnutých parkovacích miest riešiť min. 4 % stání pre imobilných občanov v zmysle vyhl. č.
532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
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Zásobovanie elektrickou energiou
Hlavným napájacím bodom pre zásobovanie riešeného územia obce 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.
Najbližšia trafostanica k riešenej lokalite TS 7 sa nachádza severne od riešenej plochy s výkonom
250 kVA.
Výpočet potreby elektrickej energie:
- súčiniteľ βn=0,33
Navrhovaná potreba elektriny pre jeden rodinný dom: 34 RD x 7 x 0,33 = 78,5 kVA.
Navrhujeme zvýšiť výkon trafostanice na 400 kVA, čím bude pokrytá aj potreba pre verejné osvetlenie
a pre navrhovaný objekt občianskej vybavenosti a služieb.
Rozvody NN navrhujeme zemnými káblami v trávnatom páse pozdĺž cestných komunikácií.
Celková dĺžka NN siete je 880 m.
Pri kladení káblov dodržať podmienky a ustanovenia STN 33 2000-5-52 a minimálne vzdialenosti v
cm podľa STN 73 6005.
Verejné osvetlenie (VO)
Na osvetlenie navrhovaných j komunikácií a spevnených plôch sú navrhnuté typové pozinkované
stožiare výšky 6m s prírubou alebo bez, na ktoré budú osadené výbojkové alebo LED svietidlá.
Stožiare sú rozmiestnené tak, aby čo najmenej prekážali vchodom a vjazdom do rod. domov.
Napojenie rozvodov VO je riešené z existujúcej trafostanice TS 7 a to zemným káblom AYKY – J
4x16 + FeZn 10. Z uvedeného rozvodu budú napojené všetky navrhované stožiare VO. Zemné práce
– detto podľa predchádzajúceho bodu, pri trasách v súbehu s rozvodmi NN môže byť rozvod VO
uložený do spoločnej káblovej ryhy.
Výkon: Pi = 40 x 0,07kW = 2,8kW. Ročná spotreba: A = 3 650h x 2,8kW = 10 220 kWh.
Bezpečnostné tabuľky:
Všetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachádzajú , budú označené výstražnými tabuľkami
podľa STN 01 8012,časť1 a časť2.
Ochrana a vplyv na životné prostredie
Výstavba a prevádzka navrhovaných káblových rozvodov nemá nepriaznivý vplyv na životné
prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov.
Nebezpečné odpady pri rekonštrukcii transformačnej stanice nevznikajú.
Bezpečnosť práce
Počas výstavby a prevádzky navrhovaných objektov musia byť dodržané bezpečnostné a
prevádzkové predpisy, podmienky, vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a vyhlášky SÚBP č.59/82 v
znení vyhlášky č.484/90 Zb. v plnom rozsahu a taktiež vyhl. MV SR č.82/1996 Z. z., zák. č. 124/2006,
atď. Taktiež dodržať normy STN a to hlavne STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-414

473, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-3, STN IEC 61140, STN 33 3201, STN EN 50423-1:2006 (STN
33 3300), STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006, STN 33 3240, STN 34 3510, STN 34
3104, PNE 332000-1, atď. a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane prác
na cestách a vo výškach. Montážne práce musia byť vykonávané za vypnutého a beznapäťového
stavu. Bezpečnosť technických zariadení, jeho funkciu a prevádzkovú spoľahlivosť je nutné
preverovať podľa paragrafu 9 vyhl.508/2009 Zb. príslušnými prehliadkami a skúškami pričom
zariadenia musia vyhovovať bezpečnej prevádzke.
Príslušní prevádzkovatelia musia vykonávať odborné prehliadky a skúšky el. zariadení podľa prílohy
č.8 vyhl. 508/2009.
Elektronické komunikácie
Pre rozvod telekomunikačných vedení bude vybudované navrhované trasy pre zemnú optickú sieť
v spevnených plochách jednotlivých ulíc. Topológia siete je navrhnutá ako líniová s hviezdicovou
topológiou pripojenia jednotlivých objektov. Trasy sú navrhnuté tak, aby bola zabezpečená
dostupnosť chráničiek pre optické siete služby FTTH až do každého objektu a sekundárne využitie
pre kamerový systém a sprievodné služby. Služba FTTH – Fiber To The Home umožní po
dobudovaní siete distribuovať pre domácnosti Internet, televíziu, telefón a ostatné doplnkové
elektronické služby.
Pre výstavbu siete budú použité zemné HDPE rúry s priemerom 40 mm a 12 mm (prípadne PVC
chráničky 120 a 40 mm). Celková dĺžka telekomunikačného kábla je 668 m. V zastavanom území
bude kábel (HDPE rúry) chránený pred mechanickým poškodením v celom priebehu oranžovou
výstražnou fóliou.
Chráničky budú vedené v spevnených plochách a ukončené v zemných distribučných boxoch.
Projektová dokumentácia rieši len pasívnu časť chráničiek. Križovanie podzemných inžinierskych sietí
a ich súbehy sú riešené v súlade s STN 736005 a ostatnými normami a predpismi. V miestach
križovania s plynovodom sa káble uložia do ochrannej PE chráničky (alebo FXKV) s priemerom do
120 mm. Tieto budú presahovať potrubie podľa tlaku v ňom 1-2 m na každú stranu. V miestach
križovania s káblami NN a VN sa káble uložia do ochrannej PE chráničky (alebo FXKV) s priemerom
do 120 mm.
Rúrky HDPE pre optickú kabeláž a distribučné boxy budú položené v súbehu s vedením NN a
vedením verejného osvetlenia v zelenom páse. Na strane osvetľovacích stožiarov bude vedenie
HDPE uložené 200mm od hrany základu svietidla VO a na strane bez verejného osvetlenia bude
vedenie HDPE uložené 200mm od vedenia NN
Zásobovania plynom
Obec Vígľaš 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 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.

15

Zásobovanie plynom obytného súboru IBV Za školou navrhujeme napojením na napojovací bod
potrubia vo vyústení existujúcej ulice obytného súboru Pri škole severne od riešenej plochy. Celková
dĺžka STL plynovodu je 602 m.
Prípojky plynu pre rodinné domy sú navrhované z potrubia HDPE D32x2,3. Plynové prípojky sú
ukončené v plynomerových skriniach nachádzajúce sa na verejnom priestore v oplotení rodinných
domov. Skrinky s plynomermi a regulátormi sa osadia až po zrealizovaní domových plynovodov.
Výpočet potreby plynu
podľa technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.:
kategória DO IBV
1,4 m3/h
33,6 m3/deň
- 2 425,0 m3/rok
počet RD 34
HQ IBV = 34 x 1,4
=
47,6 m3/h
DQ IBV = 34 x 33,6
= 1 142,4 m3/deň
RQ IBV = 34 x 2 425
= 82 450,0 m3/rok
Zásobovania vodou
Obec Vígľaš má vybudovaný verejný vodovod vo všetkých častiach s obytnou zónou a výrobnou
funkciou objektov. Zdrojom pitnej vody je Pohronský skupinový vodovod a skupinový vodovod Zolná –
Detva. Trasa tohto vodovodu prechádza severným okrajom katastrálneho územia obce.
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).
Miestna časť Za školou je zásobovaná vodou z vodovodného potrubia DN 100, ktoré je uložené v
mostnom telese cesty I/16 a smerom k riešenej lokalite pokračuje pozdĺž tejto cesty. Je však v
nevyhovujúcom stave a vyžaduje si rekonštrukciu. Až po zrekonštruovaní bude možné zásobovať
vodou navrhovaný súbor rodinných domov v lokalite Za školou. Celková dĺžka vodovodu v
navrhovaných uliciach je 962 m.
Počet obyvateľov obce Vígľaš je 1600.
Výpočet potreby vody
Výpočet potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MžP SR č. 684/2006 Z.z.
Potreba vody pre jeden rodinný dom
Počet obyvateľov v byte – 4
Priemerná potreba vody:
Qpd =4x(135+25) = 640 l/deň = 0,0074 l/sec
Maximálna denná potreba:
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 640 = 1 024 l/deň = 0,0118 l/sec
Maximálna hodinová potreba:
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Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 1 024 = 1 843 l/deň = 0,0213 l/sec
Celková spotreba vody za rok:
Qrd = 640 x 365 = 233 600 l/rok = 234 m3/rok
Potreba vody pre 34 rodinných domov – celé navrhované územie
Počet rodinných domov 34
Priemerná potreba vody:
Qpd = 640 l/deň x 34 = 21 760 l/deň = 0,25 l/sec
Maximálna denná potreba:
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 21 760 = 34 816 l/deň = 0,40 l/sec
Maximálna hodinová potreba:
Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 34 816 = 62 668 l/deň = 0,72 l/sec
Celková spotreba vody za rok:
Qrd = 234 x 34 = 7 956 m3/rok
Zásobovanie požiarnou vodou :
Lokalitu Za školou navrhujeme zásobovať požiarnou vodou z vodovodného potrubia vybudovaním
požiarnych hydrantov.
Starostlivosť o životné prostredie
Výstavba vonkajších vodovodných prípojok nezanechá na životnom prostredí žiadne negatívne
stránky, vodovodné a kanalizačné prípojky budú uložené v ryhách. Ryhy po výkopoch sa dajú do
pôvodného stavu.
Odvádzanie odpadových 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/16 a
železničnou traťou. Po zrealizovaní kanalizácie v uvedených miestnych častiach navrhujeme ich
napojenie na verejnú kanalizáciu. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie DN 300 v navrhovaných
uliciach je 800 m.
Výpočet množstva splaškových vôd pre 1 rodinný dom
Priemerné denné množstvo splaškov :
Qpd =4x160 = 640 l/deň = 0,0074 l/sec
Maximálne denné množstvo splaškov :
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 640 = 1 024 l/deň = 0,0118 l/sec
Maximálna hodinové množstvo splaškov :
Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 1 024 = 1 843 l/deň = 0,0213 l/sec
Celkové množstvo splaškov za rok :
Qrd = 640 x 365 = 234 m3/rok
Výpočet množstva splaškových vôd pre 34 rodinných domov
Priemerné denné množstvo splaškov :
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Qpd = 640 l/deň x 34 = 21 760 l/deň = 0,25 l/sec
Maximálne denné množstvo splaškov :
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 21 760 l/deň = 34 816 l/deň = 0,40 l/sec
Maximálna hodinové množstvo splaškov :
Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 34 816 l/hod = 62 668 l/deň =0,72 l/sec
Celkové množstvo splaškov za rok :
Qrd = 234 x 34 = 7 956 m3/rok
Dažďová kanalizácia
V riešenej lokalite je navrhovaná delená kanalizácia - dažďové vody z komunikácií budú
kanalizačným potrubím DN 300 odvádzané po prečistení v lapači ropných látok do malého vodného
toku, ktorý preteká severným okrajom lokality s odtokovým koeficientom 0,9, pri dažďovej intenzite
132 l/s/ha. Dažďové odpadové vody zo striech rodinných domov si bude riešiť každý majiteľ RD
individuálne s maximálnym zdržaním dažďových vôd na pozemkoch.. Dažďová kanalizácia bude z
materiálu PP rúr triedy Sn8, na trase budú osadené betónové šachty priemeru D1000mm s
liatinovými poklopmi. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 990 m.
Množstvo dažďových vôd:
Intenzita dažďa: zrážkomerná stanica Vígľaš-Pstruša - 15´dážď periodicity 1- qs=132 l/s/ha
Odvodňovaná plocha 9 486 m2
(cesty, chodníky, verejná zeleň )
Qd = 0,949 x 132 x 0,9 = 112,74 l/s
Protipožiarna ochrana
V zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí byť stavba alebo jej časť pre prípad vzniku a
rozšírenia požiaru zabezpečená vodou na hasenie požiarov. Zdrojom vody na hasenie požiarov v
tomto prípade bude vonkajší vodovod s navrhovanými podzemnými hydrantmi. Verejný vodovod je
zdrojom vody vtedy, ak zabezpečuje dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov, má
vybudované odberné miesta a hasenie požiaru vodou je ekonomicky a technicky výhodnejšie ako
zriadenie vonkajšieho požiarneho vodovodu. Podzemný hydrant sa umiestňuje do ochrannej šachty,
ktorá je uzatvorená poklopom. Podzemný hydrant sa nesmie navrhnúť na pozemnej komunikácii
určenej na státie a parkovanie. Odberné miesta musia byť viditeľne označené červenou farbou a
umiestnené tak, aby boli vždy prístupné mobilnou hasičskou technikou a prevádzkyschopné.
Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 vyhlášky MV SR
č.699/2004 Z.z.. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m
alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného
hydrantu. Pre danú komunikáciu je možné navrhnúť aj nadzemné hydranty. Podmienky ich inštalácie
sú stanovené v technickej norme a vyhláške MV SR č. 699/04 Z.z. Nadzemné hydranty a podzemné
hydranty na vonkajšom vodovode sa navrhujú tak, aby boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného
priestoru požiarnych úsekov jednotlivých stavieb. Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A
(komunikácia bude slúžiť pre prístup k rodinným domom) sa hydranty umiestňujú mimo požiarne
nebezpečného priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby; ich vzájomná vzdialenosť môže byť
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najviac 400 m. Pre nevýrobné stavby je vzdialenosť hydrantu min. 5 m a najviac 80 m; ich vzájomná
vzdialenosť môže byť najviac 160 m. Uvedené vzdialenosti sa merajú po skutočnej trase vedenia
hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky. Umiestnenie navrhovaných hydrantov je
zakreslené vo výkresovej časti.
Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti najviac 50 m od stavby RD a od
vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah (30 m od nevýrobnej stavby). Navrhovaná prístupová
komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou
vozidla musí byť najmenej 80 kN. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať
šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Navrhované komunikácie a zabezpečenie potreby
vody na hasenie požiarov spĺňajú požiadavky platnej legislatívy ochrany pred požiarmi.

A7. Vymedzenie ochranných pásiem
Ochranné pásma dopravy
Na východnom okraji lokality je vymedzené ochranné pásmo cesty II/591 25 m od okraja vozovky a
ochranné pásmo navrhovanej kruhovej križovatky 50 m od okraja vozovky.
Ochranné pásma navrhovanej technickej infraštruktúry:
Ochranné pásma elektrických zariadení
Ochranné pásmo elektrického vzdušného VN vedenia je vymedzené podľa zákona o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 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. pre vodiče bez izolácie 10 m
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kábla.
Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
Ochranné pásma vodohospodárskych zariadení
- Pre verejné vodovody a verejné kanalizácie je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne,
- 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne,
Ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov j telekomunikačnej siete
- 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke, pričom hĺbka a výška
ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o
nadzemné vedenie,
Ochranné pásmo plynovodu
- trás a zariadení plynovodu
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- ochranné pásmo plynovodu je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu
alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia, merané kolmo na os plynovodu
alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
Bezpečnostné pásmo plynovodu:
- 10 m pre plynovod s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaným na voľnom priestranstve
a na nezastavanom území,
- 20 m pre plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,

A8. Etapizácia navrhovanej výstavby
Navrhnutá etapizácia vychádza z terénnych podmienok riešenej lokality, z možností napojenia na
nadradenú komunikačnú sieť a zo stavu nadradenej technickej infraštruktúry obce.
Zahájenie výstavby je podmienené zrekonštruovaním prívodného vodovodného potrubia smerom od
mosta ponad železničnú trať, vybudovaním verejnej kanalizácie a ČOV, zvýšením výkonu trafostanice
TS 7 a vybudovaním kruhovej križovatky severovýchodne od riešenej lokality.
I. etapa:
- príprava územia, zobratie ornice z budúcej trasy komunikácií, vybudovanie splaškovej a dažďovej
kanalizácie, vodovodu, plynovodu a káblových rozvodov elektriny, , verejného osvetlenia a
elektronických komunikácií.
II. etapa:
- vybudovanie prístupových komunikácií, parkovísk, odstavných plôch a chodníkov, výsadba verejnej
zelene.
III. etapa:
- budovanie rodinných domov a objektu občianskej vybavenosti a služieb.

A9. Urbanistická ekonómia
Záväzné indexy pre jednotlivé rodinné domy sú stanovené nasledovne:
Koeficient zelene
Navrhnutý je minimálny koeficient zelene 0,3. To znamená, že zeleň musí tvoriť minimálne 30% z
celkovej plochy pozemku.
Index zastavaných plôch
Navrhnutý je maximálny index zastavaných plôch 0,35. To znamená, že zastavaná plocha smie tvoriť
maximálne 35% z celkovej plochy pozemku.
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A10. Vlastnícke vzťahy
Lokalitu A Za školou tvorí parcela registra C 1411. Vlastník: SR - Slovenský pozemkový fond.

Plošné výmery riešených plôch na lokalite A Za školou:
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LOKALITA B - DOLINKY
B1. Vymedzenie riešeného územia
Lokalita B - Dolinky sa nachádza na východnej strane časti Dolinky na parcelách č. 1004/2 a 1005/1
(časť) o výmere 2,86 ha. Vymedzená je zo severnej a východnej strany existujúcou účelovou
komunikáciou (parcela č. 877/1), z južnej strany hranicou parcely č. 1004/1 a zo západnej strany
existujúcou zástavbou rodinnými domami.

B2. Väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu charakteristika výstupov z prieskumov a rozborov a limity využitia
územia
Platnou územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa je Územný plán obce Vígľaš
aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 1-6. Výstupy z Prieskumov a rozborov spracovaných v roku
1999 boli premietnuté do Zadania schváleného Obecným zastupiteľstvom vo Vígľaši č. uznesením č.
28/OcZ zo dňa 27. 6. 2000. Pre riešenie Urbanistickej štúdie sú dôležité nasledujúce body:
5. 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
6. Navrhnúť riešenie negatívnych faktorov životného prostredia obmedzujúcich ďalšiu existenciu a
rozvoj historického jadra obce.
7. Navrhnúť chýbajúce zložky technickej infraštruktúry s cieľom zvýšenia kvality bývania.
8. Navrhnúť zvýšenie ekologickej stability celého riešeného územia.

B3. Komplexné urbanistické riešenie - návrh organizácie a využitia
územia
Riešená lokalita sa nachádza vo východnej časti obce v miestnej časti Pstruša - Dolinky.
Nadväzuje zo západnej strany na existujúcu zástavbu rodinnými domami. Vymedzená je zo západnej
strany existujúcou účelovou komunikáciou, zo severnej strany čiastočne existujúcou zástavbou a
čiastočne existujúcou zeleňou, z východnej strany existujúcou zeleňou a. z južnej strany čiastočne
existujúcou zástavbou a čiastočne hranicou parcely č. 1004/1.
Urbanistická koncepcia je založená na využití existujúcej obslužnej komunikácie na západnej strane a
jej predĺžení severným smerom, na vytvorení jednej obojstranne obostavanej ulici v severojužnom
smere a na jednej ulici vo východo-západnom smere. Obmedzením využitia celej lokality je existujúce
vzdušné elektrické VN vedenie prechádzajúce jej východnou a severnou časťou, .
Obytný súbor IBV obsahuje 25 rodinných domov, objekt a plochu pre občiansku vybavenosť (C)
včítane parkoviska a tiež parkovisko pre návštevy. Plošná výmera stavebných pozemkov sa pohybuje
okolo 800 m2. Navrhnuté sú dva typy rodinných domov: typ "A" prízemný s obytným podkrovím s
garážou v prízemí domu - počet domov 16 (A1 - A16); typ "B" prízemný s obytným podkrovím s
dvojgarážou vedľa domu - počet domov 9 (B1 - B9). Všetky domy sú so sedlovou strechou.
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Pozdĺž západnej hranice riešenej lokality je navrhnutý pás zelene. Východnou a severnou
časťou lokality prechádza elektrické vzdušné VN vedenie, ktoré je rešpektované včítane jeho
ochranného pásma.
Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou
legislatívou - zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva
životného prostredia SR č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.
Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené uličnou stavebnou čiarou vymedzenou 4,5 - 6,0 m od
hranice pozemku. Určuje polohu rodinného domu a objektu občianskej vybavenosti vzhľadom k
hranici stavebného pozemku zo strany hlavného prístupu zo strany komunikácie. Stavebná čiara
vymedzuje odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhl. 532/2002. Vymedzuje prípustnú hranicu
zástavby a ohraničuje priestor, vo vnútri ktorého je projektom určené hmotové stvárnenie stavieb.
Podlažnosť je stanovená na 2 nadzemné podlažia včítane podkrovia.
Parkovanie pri rodinných domoch - pre obyvateľov aj návštevy - je možné výlučne na pozemkoch
rodinných domov. Pre občiansku vybavenosť je vyčlenené parkovisko pri objekte občianskej
vybavenosti s kapacitou 8 osobných motorových vozidiel.
Záväzné indexy pre jednotlivé rodinné domy sú stanovené nasledovne:
Koeficient zelene
Navrhnutý je minimálny koeficient zelene 0,3. To znamená, že zeleň musí tvoriť minimálne 30% z
celkovej plochy pozemku.
Index zastavaných plôch
Navrhnutý je maximálny index zastavaných plôch 0,35. To znamená, že zastavaná plocha smie tvoriť
maximálne 35% z celkovej plochy pozemku.
Geologické podmienky a zhodnotenie možného rizika zosuvov pôdy:
Geologická charakteristika územia
Z hľadiska geografického a geologického členenia patrí riešené územie do Zvolenskej kotliny
charakteristickej ako neogénna sedimentárna panva tvorená neogénnymi vulkanitmi a
pyrotechnickými a amfibolicko-pyrotechnickými andezitmi charakteristickými pre mladšie stratovulány.
Geodynamické javy a erózia
Lokalita sa nachádza v stabilnom území na pravom brehu rieky Slatiny. Z hľadiska výskytu
geodynamických javov je územie stabilné - nie je dokumentovaný výskyt zosuvov. Z tohto dôvodu je
riešená lokalita hodnotená pre výstavbu ako stabilná.
Seizmicita územia
Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou je riešené územie zaradené do 6° stupnice
makroseizmickej intenzity.
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Hydrogeologické posúdenie vsakovania zrážkových vôd
Z hľadiska hydrogeologického regiónu je pre riešenú lokalitu charakteristická puklinová
priepustnosť, čo znamená možnosť odvádzania zrážkových vôd zo striech pomocou vsakovacích
zariadení na pozemkoch rodinných domov.

B4. Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania,
zhodnotenie kvality životného prostredia územia a návrh opatrení na
trvalo udržateľný rozvoj
Zastavovacie podmienky
Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou
legislatívou – zákonom č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) a vyhláškou Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
Umiestnenie stavieb na pozemkoch
Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené uličnou stavebnou čiarou, ustúpenou stavebnou
čiarou, stavebnou čiarou a stavebnou čiarou odporúčanou.
Uličná stavebná čiara
Uličná stavebná čiara sa určuje na 6,0 m od hranice pozemku. Určuje polohu rodinného domu k
vzhľadom k hranici stavebného pozemku zo strany hlavného prístupu resp. príjazdovej komunikácie k
RD. Je prienikom prevažujúcej plochy hlavného priečelia budovy či stavby s pôdorysnou rovinou
stavebného pozemku.
Stavebná čiara
Stavebná čiara vymedzuje odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 vyhl. 532/2002. Stavebná čiara
vymedzuje prípustnú hranicu zástavby a ohraničuje priestor, vo vnútri ktorého je možné variantne
riešiť hmotové stváranie stavieb.
Podlažnosť
V navrhovaných lokalitách stanovujeme maximálnu podlažnosť rodinného domu na 2 nadzemné
podlažia vrátane obytného podkrovia.
Parkovanie
Na pozemku rodinného domu je riešené parkovanie pre obyvateľov a súčasne aj pre návštevy
rodinného domu.
Zhodnotenie kvality životného prostredia územia a návrh opatrení na trvalo udržateľný rozvoj
Lokalita sa nachádza vo východnej časti obce na rozhraní miestnych častí Dolinky a Pstruša.a
napája sa na existujúce účelové komunikácie zastavaného územia IBV Dolinky. Navrhovaná
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zástavba rodinných domov je riešená tak, aby boli dodržané platné emisné, hlukové a svetlotechnické
limity. Nepredpokladá sa negatívne ovplyvnenie obyvateľov v blízkosti riešenej lokality.
Vplyvy počas výstavby
Počas výstavby sa predpokladajú najmä nasledovné vplyvy:
- zvýšená sekundárna prašnosť
- zvýšené emisie z výfukových plynov stavebných a dopravných mechanizmov
- zvýšená hlučnosť súvisiaca s činnosťou stavebných a dopravných mechanizmov
- riziko úrazu
- riziko požiaru
- vytvorenie nových pracovných príležitostí
Uvedené negatívne vplyvy budú dočasné a budú čiastočne eliminované technickými opatreniami.
Výstavba bude relatívne krátkodobá a ťažké mechanizmy budú na stavbách pracovať iba na jej
začiatku, najmä počas terénnych prác. Vplyv na hlukovú situáciu počas výstavby súvisiacu so
stavebnou dopravou je časovo aj priestorovo obmedzený. Najväčšie zaťaženie sa predpokladá počas
realizácie hrubých terénnych úprav, ktoré súvisia s odvozom zeminy a dovozom stavebných
materiálov. Zvýšená koncentrácia znečisťujúcich látok bude iba dočasná a nedosiahne úroveň
platných limitov. Vplyv stavebnej činnosti na zdravotný stav obyvateľstva bude málo významné pri
dodržaní limitov stanovených v príslušných všeobecne záväzných predpisoch.
Po ukončení výstavby rodinných domov sa prejavia najmä priaznivé vplyvy – estetická hodnota
navrhovanej zástavby a vznik nových priestorov na bývanie
Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické
a geomorfologické javy
Horninové prostredie bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené najmä počas výstavby, pri hĺbení
stavebnej jamy. Vplyv na horninové prostredie pri zakladaní objektu možno charakterizovať ako
trvalý, nezvratný a dlhodobý. Predpokladaný vplyv je miestneho významu a nebude mať podstatný
vplyv na horninové prostredie širšieho územia.
Nepriamy vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie predstavuje tiež jeho možné znečistenie
počas hĺbenia stavebných rýh a zakladaní rodinných domov. Ide o vplyv krátkodobý, obmedzený na
obdobie zakladania objektu. Je možné ho minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technických a
bezpečnostných opatrení na zabránenie únikov znečisťujúcich látok do horninového prostredia.
Podzemné časti stavby nebudú zakladané pod úrovňou hladiny podzemnej vody. Počas výstavby je
potrebné prijať opatrenia na zamedzenie prieniku nebezpečných látok do podzemnej vody, a tým aj
do horninového prostredia. Statické opatrenia na zamedzenie zosuvov počas výstavby budú
navrhnuté na základe výsledkov vykonaného inžiniersko-geologického prieskumu . Realizácia
navrhovanej činnosti nevyvolá v dotknutom území zhoršenie existujúceho stavu horninového
prostredia a nenaruší zvodnené prostredie, ani neovplyvní hladinu a režim podzemných vôd. Stavba
je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie
horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť
kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby aj v etape prevádzky. Vzhľadom na rovinatý
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terén dôjde pri výstavbe objektov a komunikácií aj k výraznejšiemu presunu hmôt. Počas prevádzky
nebude mať navrhovaná činnosť vplyv na horninové prostredie. Realizácia navrhovanej činnosti
objektov nebude mať vplyv na ložiská nerastných surovín. V dotknutom území ani v jeho
bezprostrednom okolí sa nenachádzajú vyhradené ani nevyhradené ložiská nerastných surovín ani
ložiskové územia, potenciálne vhodné pre ťažbu.
Vplyv na pôdu
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti evidované
ako orná pôda a trvalý trávny porast. Realizácia navrhovanej činnosti si vyžaduje trvalé vyňatie z
poľnohospodárskej pôdy. Na lokalitu je v platnom územnom pláne obce udelený súhlas na jej
nepoľnohospodárske využitie - obytnú zástavbu IBV.
Pôdny kryt bude v celom riešenom území odstránený a preložený na pozemok definovaný
pozemkovým úradom. V súčasnosti sú pozemky obrábané a využívajú sa na poľnohospodársku
produkciu. Prevádzka ani výstavba navrhovaných objektov vzhľadom na charakter navrhovanej
činnosti nebude mať na pôdu významný vplyv. Užívanie ani výstavba rodinných domov vzhľadom na
charakter navrhovanej činnosti a súčasný stav dotknutého územia nebude mať na pôdu negatívny
vplyv. Väčšia časť plochy všetkých pozemkov rodinných domov bude aj naďalej využívaná na
poľnohospodársku produkciu - pestovanie zeleniny a ovocia.
Vplyv na klimatické pomery
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na klimatické pomery v dotknutom
území. Dotknuté územie nie je v súčasnosti zastavané. Na pozemku sa nachádzajú plochy
obnaženého pôdneho krytu. Vzrastlá zeleň je zastúpená niekoľkými stromami pri západnej hranici
lokality, ktoré navrhujeme ponechať aj v priebehu výstavby a po jej ukončení, pretože sa nachádzajú
na konci záhrad navrhovaných rodinných domov. Zlepšia mikroklímu lokality a budú mať čiastočne aj
filtračný efekt od existujúcej zástavby. Navrhované plochy zelene budú mať estetický, ekologický a
mikroklimatický funkčný efekt. Po skončení výstavby rodinných domov vznikne v danom území
upravená zeleň s pozitívnym vplyvom na klimatické pomery dotknutého územia.
Vplyv na ovzdušie
Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti bude nákladná doprava a
samotné stavenisko. Pri stavebných prácach počas výstavby - najmä v počiatočnej fáze počas
realizácie zemných prác dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti spôsobenému činnosťou stavebných
mechanizmov. Súčasne dôjde aj k nárastu emisií v ovzduší z prevádzky automobilov na stavenisku a
na trase prístupových ciest. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa nepredpokladá, že tento vplyv
výraznejšie zhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. Zdrojom znečisťujúcich látok
počas prevádzky navrhovanej činnosti bude aj statická doprava (parkoviská na teréne) a zvýšená
intenzita dopravy na príjazdovej komunikácii. Vplyv na existujúcu zástavbu je možné významne
eliminovať spevnením účelovej komunikácie smerom od odbočky z cesty I/16 k východnej strane
riešenej lokality, čím bude vylúčená doprava cez zastavané územie.
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Vplyvy na vodné pomery
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti možno predpokladať, že realizáciou
navrhovanej činnosti nedôjde k významnému ovplyvneniu podzemných ani povrchových vôd. Z
uvedeného vyplýva, že v prípade ak rodinné domy budú realizované bez suterénu podzemná voda
nebude mať negatívny vplyv na zakladanie prípadne postup stavebných prác jednotlivých rodinných
domov. Nepriamym vplyvom počas výstavby je možnosť ovplyvnenia kvality podzemných vôd
technologickou nedisciplinovanosťou alebo havarijným únikom znečisťujúcich látok do horninového
prostredia zo stavebných mechanizmov. V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených
stavebných strojov a zariadení nedochádzalo k únikom škodlivých, najmä ropných látok do pôdy s
následnou možnou kontamináciou podzemnej vody. Je dôležité dodržiavať pravidelnú kontrolu
technického stavu nákladných automobilov, zabezpečenie podložia dočasných stavebných skládok
použitím nepriepustných izolačných fólií, prepravu ropných látok a nebezpečných tekutín v areáli
staveniska, ktoré budú pod dozorom zodpovednej osoby, resp. stavbyvedúceho a v súlade s
vypracovaným havarijným plánom. Počas výstavby objektov môžu vznikať odpadové vody pri
umývaní stavebných mechanizmov a zariadení a z betonárskych prác. Tieto vody budú odvedené zo
staveniska verejnou kanalizáciou. Splaškové odpadové vody počas výstavby budú odvádzané
jednotnou kanalizačnou sústavou pomocou kanalizačných prípojok do jestvujúceho vonkajšieho
kanalizačného systému kanalizačných stôk. Prípojky rodinných domov budú vybudované v predstihu.
Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať priamy negatívny vplyv na rieku Slatina,
ani na iné malé vodné toky v širšom okolí. Nepredpokladá sa významné negatívne ovplyvnenie
hydrologické a hydrogeologických pomerov počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej
činnosti, nepredpokladá sa ani vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery podzemných vôd.
Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy
V súčasnosti je pozemok využívaný na poľnohospodársku produkciu. Na pozemku sa nachádzajú
vzrastlé stromy pozdĺž jeho západnej hranice. Navrhujeme tieto stromy zachovať, pretože nebudú
prekážať počas výstavby, a budú mať filtračnú funkciu. Po dokončení výstavby rodinných domov s
individuálnou zeleňou vznikne z hľadiska flóry kvalitnejšie prostredie. Vplyvy na živočíšstvo by
súviselo iba v priamej súvislosti s odstránením drevín. Jedná sa najmä o negatívne vplyvy na vtáky,
ktorým sa obmedzia potravné a hniezdne možnosti. Táto skutočnosť v rámci navrhovanej výstavby
nenastane. Po ukončení výstavby bude plocha zelene čiastočne nahradená na rastlom teréne v rámci
sadových úprav. Počas výstavby možno predpokladať vplyv navrhovanej činnosti na drobné zemné
živočíchy, ktoré sú viazané na zastavané územie. V dotknutom území nebol zaznamenaný výskyt
chránených alebo ohrozených druhov fauny a flóry, ktoré by boli navrhovanou činnosťou ohrozené.
Vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy možno hodnotiť ako
málo významné, lokálne.
Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a využívanie, scenériu krajiny
Realizáciou navrhovanej činnosti sa zmení štruktúra prvkov súčasnej krajinnej štruktúry priamo v
dotknutom území. Z hľadiska urbanistického, kompozičného, hmotovo - priestorového členenia sa
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komplex budov zapája do širších kompozícií lokality. Vizuálne zmeny nastanú v pohľadoch na
dotknuté územie. Negatívny vplyv na vizuálne vnímanie krajiny sa dá o čakávať len počas výstavby.
Je to vplyv dočasný počas realizácie stavieb. Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu možno hodnotiť
ako významný, lokálny a dlhodobý a po uvedení do prevádzky ako pozitívny.
Vplyv na kultúrne a historické pamiatky
Priamo v dotknutom území nie sú evidované žiadne nehnuteľné alebo hnuteľné kultúrne pamiatky
podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Realizácia ani prevádzka navrhovanej
činnosti nepredstavuje riziko ohrozenia alebo poškodenia jestvujúcich pamiatkovo chránených
objektov obce Vígľaš. Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky možno hodnotiť ako nulové.
Vplyv na archeologické náleziská
Na lokalite, kde sa bude navrhovaná činnosť realizovať nie sú evidované archeologické náleziská,
ani archeologické nálezy podľa zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Nepredpokladajú sa vplyvy navrhovanej činnosti na archeologické náleziská. V prípade výskytu
archeologických nálezov pri realizácii zemných a výkopových prác musí stavebník postupovať podľa
zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
Vplyv na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
V priestore realizácie IBV nie sú evidované paleontologické ani významné geologické lokality. V
prípade zistenia chráneného nerastu a chránenej skameneliny je potrebné postupovať podľa § 38
zákona o ochrane prírody a krajiny. Vplyvy navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a
významné geologické lokality možno predbežne hodnotiť ako nulové.
Vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Kultúrne hodnoty nehmotnej povahy predstavujú najmä ľudové zvyky a tradície. Vplyvy
navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy možno hodnotiť ako nulové.
Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie navrhovanej činnosti
● Navrhovanú činnosť vykonávať na základe projektových dokumentácií vypracovaných podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov
(stavebný zákon), ktoré budú obsahovať všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa
zmiernili možné nepriaznivé vplyvy, aby sa predišlo možným stretom záujmov a negatívnym vplyvom
výstavby navrhovanej činnosti na okolité životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
● Pri vypracovaní dokumentácie pre povolenie činnosti podľa osobitných predpisov zohľadniť
požiadavky všetkých súvisiacich zákonov, predovšetkým zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich
predpisov, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší a ďalších súvisiacich predpisov.
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● Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie vykonať podrobný geologický a hydrogeologický a
inžiniersko-geologický prieskum dotknutého územia. Na základe výsledkov prieskumu navrhnúť
podmienky zakladania stavby a opatrenia počas výstavby súvisiace s výškou hladiny podzemnej vody
(čerpanie presakujúcej podzemnej vody).
● V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať a odsúhlasiť Projekt organizácie výstavby a
Projekt organizácie dopravy.
● Spolupracovať s obcou pri určovaní dopravných trás, režimu premávky mechanizmov, spôsobu
údržby obecných komunikácií, dopravného značenia a riadenia dopravy počas výstavby.
● Pri hĺbení stavebnej jamy počítať s možnosťou prítoku podzemnej vody. Podľa obsahu chemických
látok v podzemnej vode prispôsobiť stavebný postup zameraný na minimalizáciu výtoku podzemnej
vody počas výstavby. Prehodnotiť kvalitu a zloženie stavebných materiálov, ktoré budú dlhodobo pod
hladinou podzemnej vody tak, aby nedochádzalo k ich korózii.
● Všetky práce na stavbe organizovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi o bezpečnosti a
ochrane zdravia, a bezpečnosti pri práci. Eliminovať nepriaznivé vplyvy počas výstavby zvýšenou
technologickou disciplínou.
● V prípade zistenia neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach, každý pamiatkový
nález, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ohlásiť a stavebné práce do rozhodnutia
príslušného úradu pozastaviť a prizvať pracovníka príslušného krajského pamiatkového úradu, ktorý
rozhodne o ďalšom postupe prác podľa príslušných ustanovení zákona. č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu.
● Pri realizácii navrhovanej činnosti v plnom rozsahu rešpektovať' príslušné ustanovenia zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacich predpisov tak, aby navrhovaná činnosť vyhovovala
požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisno-imisné Iimity, technické požiadavky a všeobecné
podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
● S odpadmi počas výstavby a prevádzky areálu nakladať podľa platných právnych predpisov,
predovšetkým príslušných ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súvisiacich predpisov.
● Zabezpečiť ochranu zostávajúcich drevín v okolí stavby, aby nedošlo k ich mechanickému alebo
inému poškodeniu.
● Pri prevádzke navrhovanej činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.
● Dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby a
prevádzky navrhovanej činnosti.

B5. Koncepcia zelene v území
Pozdĺž východnej hranice riešenej lokality tečie nepomenovaný malý vodný tok s brehovými
porastmi stromami a krovinami, ktoré tvoria v rámci územného systému ekologickej stability
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interakčný prvok. Na západnom okraji lokality sa nachádza prerušovaný pás stromov. Severne od
riešenej lokality prebieha biokoridor regionálneho významu - tok Slatiny s brehovými porastmi.
V urbanistickom riešení vychádzame z parcelácie geometrického plánu s pozemkami rodinných
domov s výmerami 800 - 850 m2, na ktorých okrem zastavanej časti budú záhrady s úžitkovou
zeleňou (ovocné stromy a nízka úžitková zeleň - ríbezle, maliny, černice...). Navrhujeme tiež
zachovať existujúcu vegetáciu vzrastlých stromov pozdĺž západného okraja lokality.

B6. Vymedzenie ochranných pásiem
Ochranné pásma navrhovanej technickej infraštruktúry:
Ochranné pásma elektrických zariadení
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie
od krajného kábla.
Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
Ochranné pásma vodohospodárskych zariadení
- Pre verejné vodovody a verejné kanalizácie je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne,
- 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne,
Ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov j telekomunikačnej siete
- 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke, pričom hĺbka a výška
ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o
nadzemné vedenie,
Ochranné pásmo plynovodu
- trás a zariadení plynovodu
- ochranné pásmo plynovodu je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu
alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia, merané kolmo na os plynovodu
alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
Bezpečnostné pásmo plynovodu:
- 10 m pre plynovod s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaným na voľnom priestranstve
a na nezastavanom území,
- 20 m pre plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm.
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B7. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
Návrh dopravného vybavenia.
Širšie vzťahy
Riešená lokalita je na komunikačnú sieť napojená prostredníctvom miestnych obslužných
komunikácií, ktoré sa následne napájajú na cestu I. triedy č.I/16, ktorá sa na východnej strane obce
Vigľaš pripája na rýchlostnú cestu R2 Zvolen – Lučenec.
Komunikačná sieť
Základ dopravnej obsluhy tvoria obslužné komunikácie vo funkcii C3 kategórie MO 7,5/30 so šírkou
jazdných pruhov 2 x 2,75 m a vodiaceho prúžku 2 x 0,50 m. Komunikácie sú riešené ako
zokruhované a v časti, kde sú ukončené slepo je navrhnuté parkovisko a plocha pre otáčanie vozidiel.
Komunikácia je navrhnutá v strechovitom sklone 2 %, je napojená na existujúcu obslužnú
komunikáciu s polomerom napojenia v obrubníku 6,0 m. Vzhľadom na konfiguráciu terénu budú
pozdĺžne sklony komunikácií vyhovovať požiadavkám normy.
Pešia doprava
Návrh riešenia pohybu peších v riešenom území je zabezpečené prostredníctvom navrhnutých
jednostranných chodníkov pozdĺž obslužných komunikácií v šírke 2,0m. Chodník je napojený na
existujúce chodníky v dotyku s riešenou lokalitou. Pri objekte občianskej vybavenosti je navrhnutý
prechod pre chodcov.
Statická doprava
Návrh kapacít statickej dopravy vychádza z STN 736110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií.
Pri riešení objektov rodinných domov je navrhnuté riešenie odstavovania vozidiel v počte min. 2
miesta na jeden rodinný dom, ktoré budú riešené na vlastných pozemkoch investorov.
V rámci riešeného územia je navrhnutých 25 rodinných domov. Pre potreby návštevníkov riešeného
územia lokality IBV je parkovanie riešené v súlade s požiadavkami normy 1,1*25*2 = 55 miest, z toho
10 % ako rezerva pre návštevníkov t.j. 6 miest. navrhnutých je 12 miest na južnom okraji lokality pri
obslužnej komunikácii. Pre potreby objektu občianskej vybavenosti je navrhnuté parkovanie vozidiel
v počte 7 kolmých stojísk.
V ďalších stupňoch projektovej prípravy bude potrebný počet spresnený v súlade s požiadavkami
STN 736110/Z2..
Z navrhnutého počtu všetkých parkovacích miest budú 4 % min. 1 miesto riešené pre imobilných
občanov v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z..
Hromadná doprava
Priamo v riešenej lokalite nie sú vedené trasy hromadnej dopravy ani autobusové zastávky.
Existujúca sieť hromadnej dopravy aj autobusové zastávky sú vo vhodnej dostupnosti do 500 m
v obci Vigľaš
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Limity využitia územia - dopravné
- Dopravnú obsluhu územia riešiť prostredníctvom obslužných komunikácií funkcie C3 kategórie MO
7,5/30
- Riešiť obojstranné chodníky pozdĺž obslužných komunikácií šírky 1,5 m s prepojením na existujúce
chodníky
- Odstavovanie a garážovanie vozidiel pri objektoch rodinných domov riešiť na vlastnom pozemku
stavebníka v kapacite min. 2 miesta na rodinný dom
- Riešiť parkovacie plochy pre návštevníkov lokality IBV formou parkovacích plôch pri obslužných
komunikáciách
- Pre objekt občianskej vybavenosti riešiť parkovacie miesta v súlade s požiadavkami STN
736110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií
- Z navrhnutých parkovacích miest riešiť min. 4 % stání pre imobilných občanov v zmysle vyhl. č.
532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
Zásobovanie elektrickou energiou a riešenie elektronických komunikácií
Hlavným napájacím bodom pre zásobovanie riešeného územia obce 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.
Najbližšia trafostanica k riešenej lokalite sa nachádza severne od riešenej plochy -TS 3 a s výkonom
250 kVA.
Navrhovaná potreba elektriny pre rodinné domy: 25 RD x 7 x 0,33 = 57,7 kVA.
Navrhujeme zvýšiť výkon trafostanice TS 3 na 400 kVA, čím bude pokrytá aj potreba pre verejné
osvetlenie a pre objekt občianskej vybavenosti. Rozvody NN a verejného osvetlenia navrhujeme
zemnými káblami v trávnatom páse pozdĺž cestných komunikácií. Celková dĺžka káblových NN
rozvodov je 580 m.
Elektronické komunikácie navrhujeme riešiť zemnými optickými káblami uloženými tiež v
trávnatom páse pozdĺž miestnych komunikácií. Celková dĺžka telekomunikačného kábla je 560 m.
Zásobovania plynom
Obec Vígľaš 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 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.
Zásobovanie plynom navrhujeme napojením na napojovací bod potrubia vo vyústení ulice obytného
súboru Pri škole severne od riešenej plochy.
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Zásobovanie plynom obytného súboru Dolinky navrhujeme napojením na potrubie prechádzajúce vo
východo-západnom smere v južnej tretine lokality. Rozvodné potrubie navrhujeme uložiť pod
chodníky. Celková dĺžka STL plynovodu je 456 m.
Výpočet potreby plynu
podľa technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.:
kategória DO IBV
1,4 m3/h
33,6 m3/deň
- 2 425,0 m3/rok
počet RD 25
HQ IBV = 25 x 1,4
=
35,0 m3/h
DQ IBV = 25 x 33,6
=
840,0 m3/deň
RQ IBV = 25 x 2 425
= 60 625,0 m3/rok
Zásobovania vodou
Obec Vígľaš má vybudovaný verejný vodovod vo všetkých častiach s obytnou zónou a výrobnou
funkciou objektov. Zdrojom pitnej vody je Pohronský skupinový vodovod a skupinový vodovod Zolná –
Detva. Trasa tohto vodovodu prechádza severným okrajom katastrálneho územia obce.
Miestna časť Dolinky je zásobovaná pitnou vodou cez akumulačný vodojem VDJ 150 m3 kóta max
392,72 m n.m. min 389,20 m n. m. Existujúce vodovodné potrubie v zastavanej časti Dolinky je PVC
DN 90 mm je možné naň napojiť navrhovaný súbor 25 rodinných domov. Rozvodné potrubie je
vedené pod vozovkou. Celková dĺžka navrhovaného vodovodného potrubia je 555 m.
Prípojky budú zrealizované z HDPE potrubia dimenzie D32x2,3.
Pripojenie na jestvujúci vodovod bude prevedené za prevádzky verejného vodovodu, bez odstávky.
Na každom pripojení rodinných domov budú umiestnené zemné uzávery pre odstávku
odberného miesta z verejného priestranstva. Trasa vodovodnej prípojky bude viesť kolmo na verejný
vodovod. Vodomerná šachta pre jednotlivé rodinné domy sa umiestni za hranicou pozemku – bude
riešená v rámci osadenia rodinného domu. Nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič AY 6mm2
pripevnený na potrubie samolepiacou páskou.
Výpočet potreby vody
Výpočet potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MžP SR č. 684/2006 Z.z.
Potreba vody pre jeden rodinný dom
Počet obyvateľov v byte – 4
Priemerná potreba vody:
Qpd =4x(135+25) = 640 l/deň = 0,0074 l/sec
Maximálna denná potreba:
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 640 = 1 024 l/deň = 0,0118 l/sec
Maximálna hodinová potreba:
Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 1 024 = 1 843 l/deň = 0,0213 l/sec
Celková spotreba vody za rok:
Qrd = 640 x 365 = 233 600 l/rok = 234 m3/rok
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Potreba vody pre 25 rodinných domov – celé navrhované územie
Počet rodinných domov 25
Priemerná potreba vody:
Qpd = 640 l/deň x 25 = 16 000 l/deň = 0,185 l/sec
Maximálna denná potreba:
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 16 000 = 25 600 l/deň = 0,29 l/sec
Maximálna hodinová potreba:
Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 25 600 = 46 080 l/deň = 0,53 l/sec
Celková spotreba vody za rok:
Qrd = 234 x 25 = 5 850 m3/rok
Zásobovanie požiarnou vodou :
Lokalitu Dolinky navrhujeme zásobovať požiarnou vodou z vodovodného potrubia vybudovaním
požiarnych hydrantov.
Starostlivosť o životné prostredie
Výstavba vonkajších vodovodných prípojok nezanechá na životnom prostredí žiadne negatívne
stránky, vodovodné a kanalizačné prípojky budú uložené v ryhách. Ryhy po výkopoch sa dajú do
pôvodného stavu.
Odvádzanie odpadových vôd
Pre miestnu časť 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.
Po zrealizovaní kanalizácie navrhujeme na ňu napojiť riešený súbor rodinných domov Dolinky.
Kanalizácia je riešená ako delená. Potrubie splaškovej aj dažďovej kanalizácie je vedené pod
vozovkou. Celková dĺžka splaškovej kanalizácie je 635 m.
Výpočet množstva splaškových vôd pre 1 rodinný dom
Priemerné denné množstvo splaškov :
Qpd =4x160 = 640 l/deň = 0,0074 l/sec
Maximálne denné množstvo splaškov :
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 640 = 1 024 l/deň = 0,0118 l/sec
Maximálna hodinové množstvo splaškov :
Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 1 024 = 1 843 l/deň = 0,0213 l/sec
Celkové množstvo splaškov za rok :
Qrd = 640 x 365 = 234 m3/rok
Výpočet množstva splaškových vôd pre 25 rodinných domov
Priemerné denné množstvo splaškov :
Qpd = 640 l/deň x 25 = 16 000 l/deň = 0,185 l/sec
Maximálne denné množstvo splaškov :
Qmd = 1,6 x Qpd = 1,6 x 16 000 l/deň = 25 600 l/deň = 0,29 l/sec
Maximálna hodinové množstvo splaškov :
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Qhd = 1,8 x Qmd = 1,8 x 25 600 l/hod = 46 080 l/deň =0,53 l/sec
Celkové množstvo splaškov za rok :
Qrd = 234 x 325 = 5 850m3/rok
Dažďová kanalizácia.
V riešenej lokalite je navrhovaná delená kanalizácia - dažďové vody z komunikácií budú
kanalizačným potrubím DN 300 odvádzané po prečistení v lapači ropných látok do malého vodného
toku, ktorý preteká západným a severným okrajom lokality s odtokovým koeficientom 0,9, pri
dažďovej intenzite 132 l/s/ha. Dažďové odpadové vody zo striech rodinných domov si bude riešiť
každý majiteľ RD individuálne s maximálnym zdržaním dažďových vôd na pozemkoch. Dažďová
kanalizácia bude z materiálu PP rúr triedy Sn8, na trase budú osadené betónové šachty priemeru
D1000mm s liatinovými poklopmi. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie je 754 m.
Množstvo dažďových vôd:
Intenzita dažďa: zrážkomerná stanica Vígľaš-Pstruša - 15´dážď periodicity 1- qs=132 l/s/ha
Odvodňovaná plocha ( cesty, chodníky, verejná zeleň ) 6 486,06 m2
Qd = 0,486 x 132 x 0,9 = 57,74 l/s
Protipožiarna ochrana
V zmysle vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí byť stavba alebo jej časť pre prípad vzniku a
rozšírenia požiaru zabezpečená vodou na hasenie požiarov. Zdrojom vody na hasenie požiarov v
tomto prípade bude vonkajší vodovod s navrhovanými podzemnými hydrantmi. Verejný vodovod je
zdrojom vody vtedy, ak zabezpečuje dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov, má
vybudované odberné miesta a hasenie požiaru vodou je ekonomicky a technicky výhodnejšie ako
zriadenie vonkajšieho požiarneho vodovodu. Podzemný hydrant sa umiestňuje do ochrannej šachty,
ktorá je uzatvorená poklopom. Podzemný hydrant sa nesmie navrhnúť na pozemnej komunikácii
určenej na státie a parkovanie. Odberné miesta musia byť viditeľne označené červenou farbou a
umiestnené tak, aby boli vždy prístupné mobilnou hasičskou technikou a prevádzkyschopné.
Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 vyhlášky MV SR
č.699/2004 Z.z.. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m
alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného
hydrantu. Pre danú komunikáciu je možné navrhnúť aj nadzemné hydranty. Podmienky ich inštalácie
sú stanovené v technickej norme a vyhláške MV SR č. 699/04 Z.z. Nadzemné hydranty a podzemné
hydranty na vonkajšom vodovode sa navrhujú tak, aby boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného
priestoru požiarnych úsekov jednotlivých stavieb. Pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A
(komunikácia bude slúžiť pre prístup k rodinným domom) sa hydranty umiestňujú mimo požiarne
nebezpečného priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby; ich vzájomná vzdialenosť môže byť
najviac 400 m. Pre nevýrobné stavby je vzdialenosť hydrantu min. 5 m a najviac 80 m; ich vzájomná
vzdialenosť môže byť najviac 160 m. Uvedené vzdialenosti sa merajú po skutočnej trase vedenia
hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky. Rozmiestnenie navrhovaných hydrantov je
zakreslené vo výkresovej časti.
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Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti najviac 50 m od stavby RD a od
vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah (30 m od nevýrobnej stavby). Navrhovaná prístupová
komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou
vozidla musí byť najmenej 80 kN. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať
šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Navrhovaná obslužná komunikácia a zabezpečenie
potreby vody na hasenie požiarov spĺňa požiadavky platnej legislatívy ochrany pred požiarmi v čase
spracovania.

B8. Etapizácia navrhovanej výstavby
Navrhnutá etapizácia vychádza z terénnych podmienok riešenej lokality, z možností napojenia na
nadradenú komunikačnú sieť a zo stavu nadradenej technickej infraštruktúry obce.
Zahájenie výstavby je podmienené vybudovaním verejnej kanalizácie a ČOV a zvýšením výkonu
trafostanice TS 3.
I. etapa:
- príprava územia, zobratie ornice z budúcej trasy komunikácií, vybudovanie splaškovej a dažďovej
kanalizácie, vodovodu, plynovodu a káblových rozvodov elektriny, verejného osvetlenia a
elektronických komunikácií.
II. etapa:
- vybudovanie prístupových komunikácií, parkovísk, odstavných plôch a chodníkov, výsadba verejnej
zelene.
III. etapa:
- budovanie rodinných domov a objektu občianskej vybavenosti.

B9. Urbanistická ekonómia
Záväzné indexy pre jednotlivé rodinné domy sú stanovené nasledovne:
Koeficient zelene
Navrhnutý je minimálny koeficient zelene 0,3. To znamená, že zeleň musí tvoriť minimálne 30% z
celkovej plochy pozemku.
Index zastavaných plôch
Navrhnutý je maximálny index zastavaných plôch 0,35. To znamená, že zastavaná plocha smie tvoriť
maximálne 35% z celkovej plochy pozemku.

B10. Vlastnícke vzťahy
Lokalita B - parcela registra C 1004/2. Vlastník SR - Slovenský pozemkový fond
- časť parcely registra C 1005/1. Vlastník SR - Slovenský pozemkový fond.

Vzorové rezy navrhovanými komunikáciami platné pre obidve lokality:
37

38

Plošné výmery riešených plôch v lokalite B Dolinky
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