ÚVOD – ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
Názov dokumentácie
Návrh územného plánu obce Žaokreky nad Nitrou
Skrátený názov dokumentácie:
Návrh UPNO Žabokreky nad Nitrou
Obstarávateľ
obec Žabokreky nad Nitrou
Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou
Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Štatutárny zástupca:
Ing. Otakár Sneženka, starosta obce
Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie:
Ing. arch. Gertrúda Čuboňová spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP ÚPD, reg. č. 036 poverená obcou Žabokreky
nad Nitrou v zastúpení starostom obce obstarávať ÚPD obce Žabokreky nad Nitrou
Zhotoviteľ
Architektonická kancelária FreeDom s.r.o. /Minarch/
sídlo: Ostratická 155, 95852 Žabokreky nad Nitrou
Štatutárny zástupca:
Ing. arch. Marián Minarovič, konateľ
Hlavný riešiteľ úlohy:
Marián Minarovič, architekt
Milan Csanda, autorizovaný architekt, Slovenská komora architektov reg. č.: 1121 AA
Spolupráca:
RNDr. Peter Mederly
Ing.arch. Tomáš Benák
Dátum vypracovania:
október 2016
Vymedzenie predmetu obstarania
Predmetom obstarania je v zmysle zmluvy o dielo spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán
obce Žabokreky nad Nitrou“ v rozsahu a obsahu špecifikovanom v zmluve.
Pre predmet obstarania je zo strany obstarávateľa vymedzené územie na riešenie: územie obce Žabokreky nad
Nitrou. Hranica riešeného územia je zdokumentovaná na všetkých výkresových prílohách a predstavuje 11,646
km. Celková plocha riešeného územia je 6,98 km2 (698 ha ha).
Dôvody pre obstaranie UPNO Žabokreky nad Nitrou a ciele riešenia
Hlavným cieľom spracovania Územného plánu obce Žabokreky nad Nitrou, je vytvorenie strategického dokumentu (územného) riadenia rozvoja obce a nutnosť jasnejšie zadefinovať vízie tohto rozvoja
a umožniť flexibilnejšiu reakciu územného plánu na potreby obce.


Pre Obec Žabokreky nad Nitrou bol spracovaný posledný platný dokument na úrovni územnoplánovace
dokumentácie Smerný územný plán v roku 1980.
 V súčasnosti na základe nových skutočností v oblasti spoločensko – ekonomického vývoja a zmenených
legislatívnych podmienok sa stal neaktuálny a vo svojej podstate pre rozvoj obce boli jeho zámery naplnené.
Z tohto dôvodu nevyplývajú žiadne požiadavky na akceptovanie určitých zámerov vyplývajúcich z tohto
dokumentu pre pripravovanú dokumentáciu ÚPNO Žabokreky nad Nitrou.
Obstaranie aktuálneho Územného plánu obce z hľadiska potreby objektívneho rozhodovania o rozvoji obce a
o využití jej územia je nepostrádateľná. Nemenej dôležitá je aj potreba aktuálneho územného plánu z hľadiska
čerpania dotácií z eurofondov na projekty súvisiace s rozvojom malých miest a obcí.
Stavebný zákon v § 11, ods.2 uvádza, že obce s viac ako 2000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce
a ostatné obce sú povinné mať územný plán obce ,ak
 treba riešiť koncepciu územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo
umiestniť verejnoprospešné stavby,
3

 to vyplýva zo záväznej časti územného plánu regiónu ...
V zmysle vyššie uvedených dôvodov v bode a) sa obec Žabokreky nad Nitrou rozhodla obstarať a zabezpečiť
územný plán obce.
Za danej situácie obec Žabokreky nad Nitrou z vlastného podnetu iniciovala potrebu obstarania novej
územnoplánovacej dokumentácie. Na základe výsledkov verejného obstarávania služby vybrala spracovateľa
územnoplánovacej dokumentácie (FreeDom s.r.o. - ing.arch.Marián Minarovič, ing.arch. Milan Csanda).
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečuje prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby (Ing. arch. Gertrúda Čuboňová, registračné č. 036).
 Požiadavky na obsah a rozsah územnoplánovacej dokumentácie Obstarávateľ špecifikoval rozsah
spracovania UPNO Žabokreky nad Nitrou v zmluve o dielo v súlade s príslušnou vyhláškou
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (lit. 48) s rozdelením spracovania na
jednotlivé etapy takto:
 Prieskumy a rozbory
 Zadanie
 Návrh ÚPN obce
Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
Úloha územného plánu obce je definovaná ako koordinácia municipálnych a vyšších spoločenských (obecných,
štátnych) záujmov s dosiahnutím optimálneho rozvoja potenciálu riešeného katastrálneho územia v správe
samosprávy.
Medzi všeobecne platné ciele, stanovené územným plánom obce sa radí najmä:
 stanovenie želateľného trvalo udržateľného rozvoja sídla;
 urbanistická koncepcia priestorového usporiadania;
 účelné, čo najoptimálnejšie využitie územia – koncepcia funkčného usporiadania;
 skvalitnenie životného prostredia;
 ochrana kultúrneho dedičstva a prírodného prostredia;
 stabilizácia sociálneho zloženia obyvateľstva;
 odstránenie funkčných a priestorových disproporcií;
 koordinácia záujmov v území;
 regulácia a koordinácia investorských činností a zámerov (časová a priestorová);
 uplatnenie ekonomických predstáv v územných opatreniach – manažment územia;
 aktivizácia identity občanov s bydliskom, získanie ich záujmu na rozvoji obce, mesta, krajiny.
Okrem všeobecne platných cieľov sa pre jednotlivé obce stanovujú osobité zámery, ktoré sú podrobne stanovené
v zadávacom dokumente k návrhu územného plánu obce.
Cieľom Územného plánu obce Žabokreky nad Nitrou je v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie
zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Ciele a smerovanie rozvoja územia
územný plán podriaďuje požiadavkám ochrany životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných hodnôt
územia, pričom hľadá možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho najefektívnejší urbanistický
rozvoj.
Vzhľadom k prírodným danostiam, historickým pamiatkam a tradíciám sa rozvoj obce bude orientovaťpredovšetkým na oblasť cestovného ruchu a ubytovacej (obytnej) funkcie. Stratégia územného rozvoja obce bude
zameraná na zlepšovanie životných podmienok pre obyvateľov, odstraňovanie čiastkových deficitov v oblasti
základnej infraštruktúry. Bude sledovať jednak využitie vnútorných potenciálov, a súčasne presadzovať územnú
expanziu vo vybraných častiach.
K naplneniu cieľov boli stanovené konkrétne opatrenia, aktivity a projekty:
 výstavba samostatnej dažďovej kanalizácie;
 dobudovanie splaškovej kanalizácie;
 vybudovanie a sformovanie nových centier v obci;
 rozšírenie športového areálu s futbalovým ihriskom;
 rekonštrukcia hlavného námestia pri kostole;
 výstavba promenády prepájajúcej centrum obce so športovým areálom s ihriskom a prírodným areálom pri
štrkovisku;
 rekonštrukcia a úprava cestnej siete;
 reoragnizácia areálu poľnohospodárkskeho družstva s novým dopravným napojením a transformáciou
dotykového územia na plochy IBV;
 realizácia navrhoavných biocentier a ostatných prvkou MÚSES;
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vybudovanie nového zberného miesta na likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu a separovaný zber
odpadov.

Z ďalších konkrétnych opatrení a aktivít, ktoré majú priestorový priemet alebo sa týkajú rozvoja fyzických prvkov
prostredia sú zapracované aj do riešenia územnoplánovacej dokumentácie:
 výstavba rodinných domov v navrhovaných lokalitách a rozšírenie zastavaného územia pre ďalšiu výstavbu;
 vybudovanie priemyselného parku;
 vybudovanie cyklistických chodníkov a cyklotrás;
 rekonštrukcia verejného osvetlenia
 obnova kultúrnych pamiatok
 dobudovanie agroturistického areálu Za Vilou;
Definovanie časového ohraničenia územného plánu
Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou v zásade nie je časovo ohraničený. Vychádza s legislatívnej povinnosti,
z ktorej vyplýva nutnosť preskúmať územnoplánovaciu dokumentáciu každé 4 roky s vyhodnotením o potrebnosti
na zmeny a doplnky územného plánu prípadne vypracovanie nového územného plánu.
UPNO Žabokreky nad Nitrou je preto potrebné chápať ako dlhodobý koncepčný materiál. Vzhľadom k určitej
operatívnosti a nutnosti definovania krátkodobých a dlhodobých cieľov návrh operuje s nasledovnými časovými
ohraničeniami:
 návrh / navrhovaný stav – definovanie návrhov a cieľov s predpokladom ich naplnenia do roku 2032
 výhľad / výhľadový stav - definovanie návrhov a cieľov s predpokladom ich naplnenia po vyčerpaní
rozvojových území pre návrh bez časového ohraničenia.
Postup spracovania územnoplánovacieho dokumentu
Po prípravných prácach boli spracované prieskumy a rozbory a následne bolo spracované Zadanie pre územný
plán obce. Zadanie pre spracovanie ÚPN-O bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28. 1. 2015 uznesením
č.2/2015 pod bodom B2a.
Po tomto postupe bola zahájená etapa spracovania Návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou.
Údaje o súlade riešenia územia so zadaním
Navrhované riešenie je v súlade s cieľmi, deklarovanými v zadaní. Súčasne sleduje naplnenie požiadaviek na
riešenie, uložených v zadaní.
Zadanie k ÚPN obce Žabokreky nad Nitrou bolo prerokované v zmysle §20 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb.
(Stavebný zákon) v úplnom znení, Vyhlášky č. 55/ 2001 Z. z. MŽP SR o ÚPP a ÚPD, Metodického usmernenia
MŽP SR a Vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z. z.
Súpis ÚPP, ÚPD a iných podkladov poskytnutých a získaných v prípravných prácach, zhodnotenie miery
ich záväznosti a použiteľnosti
Pre vypracovanie územného plánu boli použité tieto materiály:
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS SR 2001) vrátane ZaD 2011;
 Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja;
 Územný plán sídelného útvaru Žabokreky and Nitrou;
 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja Zmeny a Doplnky č.2 Záväzná časť– upravené celé znenie Nariadenie vlády
č. 149/1998 Z.z.Zmeny a doplnky č. 1 /2004 , Zmeny a doplnky č. 2/2011
Uvedené materiály s príslušnými údajmi sú záväzného charakteru pre spracovanie ÚPN obce a tieto budú
premietnuté do všetkých postupoch riešenia úlohy. V postupe prác boli zhodnotené daľšie materiály:
 ROEP,Register obnovenej evidencie pôdy;
 Podklady správcov komunikácií a inžinierskych sietí;
 Poskytnuté projekty a študijné návrhy stavieb v obci;
 Podklady vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy;
 Údaje o rozvojových zámeroch obce;
Predchádzajúce, súvisiace a nadradené územnoplánovacie dokumentácie vrátane ich vyhodnotnia
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS SR 2001) vrátane ZaD 2011.
Obec Žabokreky nad Nitrou patrí do kategórie malých obcí. Z hľadiska KURS SR 2001 je charakterizovaná ako
vidiecke územie ležiace západne od partizánskeho ťažiska osídlenia a východne od topoľčianskeho ťažiska
osídlenia (obidve ťažiská sú ťažiská osídlenia 3. úrovne). Tieto spomínané ťažiská sú prepojené rozvojovou osou
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2. stupňa – ponitrianska rozvojová os, ktorá prepája Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitru –
Nové Zámky – Komárno. Obec Žabokreky nad Nitrou leží na tejto osi.
Obrázok 1 Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Komplexný návrh – výrez oblasti miest Prievidza, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske

Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
Táto nadradená územnoplánovacia dokumentácia spracovaná v roku 1998 a dopĺňaná a menená v roku 2004 a
2011, predstavuje základné zásady usporiadania územia Trenčianskeho kraja a limity jeho využívania určené
v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia.
Obrázok 2 Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja, Komplexný návrh – výrez oblasti miest Prievidza, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske

Prieskumy a rozbory obce Žabokreky nad Nitrou
Východisková dokumentácia pre spracovanie návrhu územného plánu (lit. 92).
Smerný územný plán Žabokreky nad Nitrou
Hlavnou úlohou tejto územnoplánovacej dokumentácie bolo v prvom rade zabezpečiť potrebnú plochu pre bytovú
výstavbu a výhľadovo určiť ďalší rast obce. SÚP predpokladal výhľadový počet obyvateľov 1600 po dobu platnosti
dokumentácie (lit. 94).
Územný plán sídelného útvaru Žabokreky nad Nitrou
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Po schválení nového stavebného zákona smerný územný plán už nespĺňal podmienky legislatívy a z tohto
dôvodu bol obstaraný nový územný plán pre obec. Naviac sa pri výstavbe v obci nepostupovalo podľa
schváleného územného plánu, preto nová dokumentácia riešila nové funkčné členenie využitia plôch v intraviláne,
novú výstavbu (bytovú aj zariadení občianskej vybavenosti) navrhoval len v rámci existujúceho intravilánu,
územný plán prihliadal / rešpektoval nový zákon o ochrane poľnohospodárskeho fondu.
Obrázok 3 Územný plán SÚ Žabokreky nad Nitrou 1979, Komplexný návrh

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky klímy
Tento legislatívny podklad (lit. 12, lit. 46, lit. 106), predstavuje základné zásady opatrení zameraných na
znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) s opatreniami, ktoré znížia zraniteľnosť a umožnia adaptáciu
človeka a ekosystémov s nižšími ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi nákladmi.
V oblasti sídelného prostredia:
1. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
 koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu;
 zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest;
 zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby
k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov;
 podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre;
 zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam;
 vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov, cyklistov v meste;
 zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v intraviláne aj extraviláne sídiel;
 zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam;
 vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
2. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:
 zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí;
 zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie;
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zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia;
zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých
plotov, aplikáciu prenosných zábran;
3. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
 podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody;
 zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach;
 v menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd;
 v prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči riziku lesných požiarov;
 samosprávy by mali podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a
dostupnosť záložných vodných zdrojov;
4. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
 v prípade že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plochy prírode blízkych
lesov, resp. prirodzených lesov;
 zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení,
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú;
 zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s
výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov
a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí;
 zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach,
osobitne v zastavaných centrách miest;
 zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí;
 v prípade, že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť udržiavanie siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou
ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty;
 usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení;
 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.
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TEXTOVÁ ČASŤ
UPNO Žabokreky nad Nitrou

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU

1

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Vymedzenie riešeného územia
Katastrálne územie obce Žabokreky nad Nitrou začleňuje celú plochu katastrálneho územia obce (základnej
územnej jednotky) pozostávajúceho z jediného katastrálneho územia (územno-technickej jednotky) Žabokreky
nad Nitrou. Katastrálna hranica obce Žabokreky nad Nitrou je vymedzená a je evidovaná Katastrálnym odborom
(bývalá správa katastra) v Partizánskom. Celková plocha katastrálneho územia je 6,98 km2 (698ha) pri obvode
11,646 km. Katastrálne územie obce Žabokreky nad Nitrou hraničí spolu s 4 katastrami obcí, na severnej strane
to je katastrálne územie obce Veľké Ostratice, na východnej strane je to katastrálne územie Malé Bielice, na
južnej strane je to katastrálne územie obce Brodzany a na západnej strane je to katastrálne územie obce
Chynorany.
Obrázok 4 Vymedzenie riešeného územia a jeho kontext k okoliu

Pri vykreslení katastrálneho územia na papierovom mapovom podklade je veľkosť katastrálneho územia
6,972km2 (697,2ha).
Pre potreby tejto územnoplánovacej dokumentácie budeme operovať s nameranými hodnotami
z mapového podkladu t.j. plocha katastrálneho územia 6,97km2 – miera chyby pohybujúca sa na úrovni 0,1%
je zanedbateľná.
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ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU

2

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO
PLÁNU REGIÓNU

Väzby vyplývajúce zo záväznej časti územného plánu regiónu – Zmeny a doplnky ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja č.1/2004 a č.2/2011
Záväzné regulatívy územného rozvoja
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1 Pri územnom rozvoji kraja vychádza z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a vnútroregionálnych
vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok
1.1.1 Rozvíjať ťažiská osídlenia a sídla trenčianskeho kraja pozdĺž spojníc katowickej a viedenskej aglomerácie a
katowickej a budapeštianskej aglomerácie (v smere Žilina – Trenčín – Bratislava, Trenčín – Nitra),
1.1.2 Upevňovať sídelné väzby považských ťažísk osídlenia a považského sídelného pásu na paralelný sídelný
pás v Českej republike (trenčianske ťažisko osídlenia, považsko-bystricko – púchovské ťažisko osídlenia),
1.1.3 Vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného
rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v
euroregiónoch (a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce).
1.1.4 Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto
koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).
1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie formovania
funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel
a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc
princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
1.2.1 podporovať predpoklady vytvorenia trenčianskeho ťažiska osídlenia ako aglomeráciu celoštátneho významu
s prepojením na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest,
1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho
významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových
podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a
nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja
1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej
republiky:
1.3.1 podporovať trenčianske ťažisko osídlenia najvyššej úrovne ako aglomeráciu celoštátneho významu,
1.3.3 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne prvej skupiny bánovecko-bebravské a partizánske ťažisko
osídlenia,
1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so
zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní
špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
1.4 Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.
Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
1.4.2 ponitriansku rozvojovú os: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – hranica nitrianskeho samosprávneho kraja,
1.4.3 hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – hranica
banskobystrického samosprávneho kraja,
1.9 Podporovať rozvoj centier osídlenia šiestej skupiny. V prvej podskupine ide o sídla, ktoré plnia funkcia sídla
lokálneho významu s plnením niektorých subregionálnych funkcii.
Druhú podskupinu predstavujú sídla, ktoré zabezpečujú komplexné základné vybavenie pre obyvateľov
bezprostredného zázemia. Ide o sídla:
1.9.5 v okrese Partizánske: Chynorany, Klátova Nová Ves, Žabokreky nad Nitrou a Veľké Uherce.
1.10 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné
životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,
1.10.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných
vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností
1.10.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a
historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí (kopaničiarsky v podhorí
Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v nive Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti
Nového Mesta nad Váhom) a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, moravskoslovácky, nemecký)
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1.10.3 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.
1.10.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu
verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke
priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a
dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
1.10.5 vytvárať optimálnejšie správne celky zlučovaním obcí na geografický podobných základoch a princípoch
ako predpokladu efektívnejšieho rozvoja v súčasnosti rozdrobeného územia vidieka.
1.11 zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia a rešpektova
ich ochranné pásma poskytovať pri majetkovom prevode určitého jestvujúceho vojenského objektu po dohode s
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennú náhradu prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej
dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný
význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika,
poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a
výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky
turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.
2.4 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v
sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto
zameraním na území kraja,
2.5 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu,
2.8 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb cestovného
ruchu,
2.8.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej cestnej sieti
medzinárodného a regionálneho významu,
2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a technologické prvky a
zariadenia,
2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne prepojeným
informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných
systémov.
3. V oblasti sociálnej infraštruktúry
3.1 Školstvo
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
3.1.3 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja zariadeniami stredného
školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné odbory,
3.2 Zdravotníctvo
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej
v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí
kraja k nemocničným zariadeniam a službám
3.3 Sociálna starostlivosť
3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne modernizovať
infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a
vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov
poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,
3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne
skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti
sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych
služieb,
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým
vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy
dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,
3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované komunitné a menšie
centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na
malokapacitné, multifunkčné zariadenia.
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4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a
urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory
navrhované a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky)
4.2 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske osídlenie),
4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,
4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v nadväznosti na
všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
4.6.6 historické technické diela.
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho
a lesného pôdneho fondu
5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja,
definovaný v záväznej časti územného plánu,
5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, zaburinením,
nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov,
5.4 v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky navrhnú na
zalesnenie,
5.6 zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch
Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),
5.7 obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokraďami,
5.8 vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
5.12 revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou pod a osobitných revitalizačných programov,
5.13 zabezpečiť revitalizačné práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody najmä v
oblastiach so silne znečisteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske, Nová Dubnica, Dubnica
nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.) ,
5.14 rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,
5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a
okresných environmentálnych akčných programov,
5.17 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach pod a zákona o ochrane prírody a
krajiny, v pásmach hygienickej ochrany
5.19 odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie
kraja,
6.2 nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich
hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov poľnohospodárskych
dvorov,
6.4 podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných lokalitách:
6.4.1. Bánovce nad Bebravou - Biskupice
6.4.2. Rybany – Dolné Sedlište
6.4.9. Partizánske – Podlužie, Luh
7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1 Cestná infraštruktúra
7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných pásmach.
7.1.2 Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120:
 v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných
realizáciou rýchlostnej cesty R2.
7.1.6 Realizovať preložku cesty I/64 (celoštátneho významu) v kategórií C 11,5/80-60, v trase a úsekoch:
 hranica Nitrianskeho kraja Chynorany – Partizánske – Nováky/Lelovce – križovatka s R2, mimo intravilány
obcí,
 západný obchvat Prievidze (existujúca križovatka s R2 – koridor medzi Prievidzou a Bojnicami – severný okraj
Prievidze s pripojením na existujúcu trasu I/64).
7.1.7 Zabezpečiť územnú rezervu pre koridor:
 hranica Nitrianskeho kraja Chynorany severné obchvaty obcí: Žabokreky nad Nitrou – Malé Bielice – Veľké
Bielice – Partizánske – Malé Kršteňany – Oslany – Čereňany – Bystričany, západný obchvat obce Kamenec
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pod Vtáčnikom, východný obchvat obce Zemianske Kostoľany a Nováky po križovatku s rýchlostnou cestou
R2
7.1.8 Zabezpečiť územnú rezervu pre koridor:
 pre rýchlostnú cestu R8 v kategórii R24,5/120 v úsekoch hranica Nitrianskeho kraja – Ostratice – k.ú.
Brezolupy križovatka s rýchlostnou cestou R2
 pre preložku cesty II/592 v kategórií C 9,5/70-60 v trase a úsekoch Bánovce nad Bebravou križovatka s R2
 východné obchvaty obcí Dolné Naštice – Rybany – Malé a Veľké Ostratice – pripojenie na výhľadový severný
obchvat cesty I/64 obce Žabokreky nad Nitrou.
7.2 Infraštruktúra železničnej dopravy
7.2.2 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.
7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy
7.4.2 Chrániť územie aeroklubových letísk regionálneho významu na lokalitách:
- Dubnica/Slavica
- Partizánske/Malé Bielice
7.4.3 rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami
o určení ochranných pásiem
7.6 Hromadná doprava
7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy
hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou
8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1 Energetiky
8.1.1 Rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi vysoké napätie
8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov
energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho odpadu na
charakter krajiny.
8.2 Vodné hospodárstvo
8.2.3 Na úseku verejných vodovodov:
V okrese Bánovce nad Bebravou a Partizánske:
 vybudovať prívod vody pre obce Zlatníckej doliny z Ponitrianskeho skupinového vodovodu, prívodu z Motešíc
8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej republiky a
Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním
nutrientov z aglomerácií1s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v súlade s plánom rozvoja
verejných kanalizácií,
b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych
odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 10 000 EO,
c) ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, zabezpečiť primeranú úroveň
čistenia komunálnych alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany
recipienta; opatrenia realizovať priebežne v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
8.2.7. V oblasti protipovodňovej ochrany
Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na
ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v
čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského
vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,
9.1 V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového
hospodárstva SR, pričom v jeho intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja.
Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých
skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží.
9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach
kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.
9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi
9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo
zhodnotiteľských
9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo,
plasty, kovy a BRO)
9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym
alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
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9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky vužiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že nie je
možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.
9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zároveň tieto
odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.
9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie
na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky
9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach
s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých
sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného
prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd):
a) skládka Veronika v k.ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou
e) skládka Borina v k.ú. Livinské Opatovce a Chudá Lehota v okrese Partizánske
f) skládka TKO Brodzany v k.ú. Brodzany v okrese Partizánske
9.2 Riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých
skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží,
9.3 Zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67 %,
9.4 Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov,
9.5 Neprekročiť 1 %-ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním,
9.6 Zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov,
9.7 Neprekročiť 25 %-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním,
9.8 Dosiahnuť 20 %-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov.
9.9 Dosiahnuť 75 %-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním.
9.10 Dosiahnuť 5 %-ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov.
9.11 Dosiahnuť 15 %-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov.
9.12 Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu zneškodňovaných skládkovaním o
30 % oproti roku 2000.
Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry
1 Cestná infraštruktúra
1.1 Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou –
Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja,
1.2. Rýchlostná cesta R6 v trase a úsekoch št. hranica SR/ R Lysá pod Makytou – Púchov – Beluša križovatka
s diaľnicou D1.
1.3 Cesta I/64 v trase a úsekoch: od križovatky rýchlostnej cesty R2 Nováky – Bojnice s pripojením na pôvodnú
cestu I/64 v katastrálnom území Prievidza, východný obchvat obce Nitrianske Pravno
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva
2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd znie:
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách²:
7. Aglomerácia Partizánske
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DEMOGRAFIA

SOCIÁLNE

A EKONOMICKÉ

ROZVOJOVÉ

Súčasná demografická štruktúra Slovenska
Demografická situácia je odrazom spoločenskej situácie, demografický vývoj úzko súvisí s vývojom
spoločenských podmienok. Až do konca 80-tych rokov minulého storočia patrilo Slovensko ku krajinám s
najvyššou sobášnosťou a pôrodnosťou v Európe, malo však vysokú úmrtnosť a potratovosť. V 90-tych rokoch
minulého storočia začali v Slovenskej republike výrazné zmeny v demografickom vývoji, ktoré je možné označiť
ako prechod na nový model reprodukčného správania sa obyvateľstva. Tento model je v podmienkach Slovenska
charakteristický výrazným poklesom sobášnosti a plodnosti, pretrvávajúcim mierne rastúcim trendom
rozvodovosti, stabilnou, ale nie veľmi priaznivou úrovňou úmrtnosti, zmenami vo vývoji potratovosti.
Začiatkom 21. storočia ešte pokračovali trendy z 90-tych rokov, ale obdobie posledných rokov má vo vzťahu k
predchádzajúcemu vývoju kompenzačno-stabilizačný charakter. V roku 2011 mala Slovenská republika 5 397 036
obyvateľov, z toho bolo 51,3 % žien.
Historické súvislosti v demografickej štruktúre obce
Osídlenie terajšej oblasti Žabokriek je doložené archeologickými nálezmi už z doby kamennej a postupne aj z
ďalších historických etáp. V 15. storočí Obec patrila zemianskym rodinám, stúpencovi husitov Jánovi so
Žabokriek, neskoršie Diviackovcom, Žambokreskovcom, Ürményiovcom, Patrichovichovcom a iným. V rokoch
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1663 a 1668 ju vypálili Turci. Od 18. storočia sa vyvíjala ako trhové mestečko s poštovou a dopravnou stanicou.
V roku 1715 mala 10 domácností a v roku 1778 opustený kaštieľ, 4 kúrie, 14 zemianskych a 10 poddanských
domácností, pivovar, mlyn, synagógu. V roku 1789 mala 559 obyvateľov, v roku 1828 mala 97 domov a 675
obyvateľov. Pracovali ako roľníci, vinohradníci, nádenníci a remeselníci. Od 18. storočia sa tu konali 3 dobytčie
jarmoky a bol v prevádzke verejný kúpeľ. V rokoch 1850-1918 Žabokreky nad Nitrou boli okresným mestom.
V roku 1888 tu založili octáreň, v roku 1900 sporiteľňu, v roku 1916 výrobňu rumu a likéru. Za I. ČSR obyvatelia
pracovali v poľnohospodárstve, v tehelni, neskôr v Baťovanoch a miestnej továrni Niagara (výroba kancelárskych
a školských potrieb).
tab. 1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v obci

Rok
Počet
obyv.

1789
559

1828
675

1869
831

1880
744

1890
941

1900
1084

1910
1091

1921
1066

1930
1094

1950
1176

1961
1383

1970
1582

Súčasná demografická štruktúra obce
Ku dňu 31.12. 2015 mala Obec Žabokreky nad Nitrou 1691 obyvateľov, čo predstavuje hustotou osídlenia 242
obyv./km2.
tab. 2 Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 21.12.2015

V rokoch 2005 (1655) – 2015 (1691) je vysledovaný prirodzený úbytok obyvateľstva a prírastky obyvateľstva sú
vplyvom migrácie obyvateľov do sídla. Príčinou záporného prirodzeného prírastku je jednak znižujúci sa podiel
novonarodených detí a zvyšujúci sa podiel úmrtnosti. Významnejším faktorom pre rast obyvateľstva je najmä
migrácia nárast obyvateľstva 3,125 obyvateľa.
Z pohľadu ekonomickej aktivity obyvateľstva je v obci Žabokreky nad Nitrou v súčasnosti (2015) 760 ekonomicky

aktívnych obyvateľov (44,94% zo všetkých obyvateľov), z toho je 437 mužov a 323 žien. Najväčší počet
ekonomickej aktivity obyvateľstva je zamestnaný v poľnohospodárstve a súvisiacich službách a v priemyselnej
výrobe.
V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia aby nepatrne prevládajú v obci muži. V roku 2015 žilo v obci 850 mužov,
čo predstavuje 50,02% z celkovej populácie. Pri zohľadnení vekových kategórií v obyvateľstve produktívneho
veku prevláda zastúpenie mužského pohlavia (70,8) oproti ženám (57,7). V predproduktívnych kategóriách taktiež
prevláda mužské pohlavie. V poproduktívnych kategóriách naopak prevláda počet žien.
Z vekovej štruktúry obyvateľstva vyplýva nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom a produktívnom veku,
pokles podielu obyvateľov v predproduktívnom veku.
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Z porovnania národnostného zloženia obyvateľstva obce Žabokreky nad Nitrou vyplýva vysoké percento
zastúpenia slovenskou národnosťou – v štruktúre vývoja je zaznamenávaný pokles obyvateľstva maďarskej
národnosti a nárast obyvateľov slovenskej národnosti. V porovnaní s krajskými štatistikami sa pohybuje podiel
obyvateľov maďarskej národnosti nad úrovňou priemeru kraja.
Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania preukazuje vysoké percento zastúpenia rímsko-katolíckeho
vierovyznania (98,4%).

Prognóza demografickej štruktúry
Z analýzy populačného vývoja vyplýva, že na konci 70. rokov 20. storočia sa narušili dlhodobé demografické
tendencie hlavne vplyvom migrácie obyvateľstva z obce do miest. Po roku 1990 sa zmenilo reprodukčné
správanie obyvateľstva, ktoré sa prejavuje najmä vo výraznom znižovaní počtu živonarodených detí. Z vývoja
živorodenosti a úmrtnosti vyplýva, že hrubá miera prirodzeného prírastku je v súčasnosti veľmi nízka. Okrem
znižovania prirodzených prírastkov obyvateľstva dochádza aj k postupnému znižovaniu intenzity migračných
pohybov hlavne v rokoch 1990 - 2000. Na prelome 20. a 21. storočia je možné už pozorovať stabilizáciu tohto
javu a mierny pohyb migrácie obyvateľstva z miest do sídla Žabokreky nad Nitrou.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v rokoch 1996 až 2015 je v priemere záporný – prirodzený úbytok obyvateľstva.
Výhľadový počet obyvateľov obce Žabokreky nad Nitrou stanovujeme do roku 2030. Vychádzame pritom
z demografických projekcií celoslovenských ako aj prognóz pre Trenčiansky kraj a okres Partizánske. Projekcia
vývoja počtu obyvateľov pre obec Žabokreky nad Nitrou sa vypracuje v dvoch variantoch.
Nízky variant uvažuje v celom projektovanom období s pokračujúcim poklesom plodnosti a so stagnujúcou
prípadne mierne rastúcou úmrtnosťou. Uvažuje sa stagnujúcim, resp. miernym migračným prírastkom,
predpokladá sa ďalší príliv obyvateľov do sídla z okolitých miest. Tento variant takto predpokladá mierny nárast
obyvateľstva vplyvom migrácie.
Vysoký variant predpokladá zastavenie poklesu prirodzeného prírastku resp. mierny nárast a súčasne
predpokladá mierne znižujúcu sa úmrtnosť. Predpokladá tiež kladný migračný prírastok, ktorý bude aktívne
ovplyvňovaný budúcou politikou obce – najmä výstavba nových bytov s predpokladom prílevu obyvateľov z mesta
Partizánske v rokoch 2006 až 2015. Projekcia obyvateľstva - vysoký variant s migráciou, ktorý bude v územnoplánovacej dokumentácii pre obec Žabokreky nad Nitrou tvoriť základ pre bilančné úvahy, pre ktoré je jedným z
rozhodujúcim faktorom počet obyvateľov, uvažuje do návrhového obdobia s nasledujúcim počtom obyvateľov:
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tab. 2: Počet obyvateľov, veková štruktúra, národnosť

Výhľadový počet obyvateľov obce Žabokreky nad Nitrou je v návrhu predpokladaný do roku 2035. Vychádza sa
pritom z demografických projekcií podľa ÚPN-R Trenčianskeho kraja, kde sa stanovili výhľadové tendencie pre
Trenčiansky kraj a okres Partizánske v dvoch variantoch, pričom sa zohľadnili založené tendencie dané vekovou
štruktúrou a vývojom plodnosti a úmrtnosti.
Úvaha o projekcii obyvateľstva pre obec je vypracovaná v dvoch alternatívach:
 nízky variant uvažuje v celom projektovanom období s pokračujúcim poklesom plodnosti a so stagnujúcou
príp. mierne rastúcou úmrtnosťou. Predpokladá sa, že v projektovanom období bude aj podiel migrácie
minimálny.
tab. 3: Projekcia obyvateľstva s migráciou – nízky variant

2015
(obyv.)

rv
(%)

2020
(obyv.)

rv
(%)

2025
(obyv.)

rv
(%)

2035
(obyv.)

Žabokreky nad Nitrou
1691
0,05
1695
0,00
1695
-0,30
1644
Okres Partizánske1)
46735
Trenčiansky kraj2)
592394
Slovensko
5415949
0,05
5466 8503)
 vysoký variant predpokladá zastavenie poklesu plodnosti resp. mierny nárast a súčasne predpokladá mierne
zlepšovanie úmrtnostných pomerov. Taktiež predpokladá vzrast migračného prírastku ako pozitívny dopad
snahy obce o „získanie“ nového obyvateľstva vytvorením nových plôch pre bytovú výstavbu a jej aktívnou
podporou.
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tab. 4: Projekcia obyvateľstva s migráciou – vysoký variant

Žabokreky nad Nitrou
Okres Partizánske 1)
Trenčiansky kraj2)
Slovensko
1)

2015
(obyv.)

rv
(%)

2020
(obyv.)

rv
(%)

2025
(obyv.)

rv
(%)

2035
(obyv.)

1691
46735
592394
5415949

0,15

1704

1,00

1789

2,00

1968

0,15

5466 8503)

Zdroj: r. 2010 - ŠÚ SR a r. 2015-2025 - Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025, VDC, INFOSTAT, november 2008;
2)
Zdroj: UPN-R NK; VDC, INFOSTAT, november 2008 a podľa skutočného stavu obyvateľstva k 31.12. 2010, ŠÚ SR
3)
prognóza k r. 2025, zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025, VDC, INFOSTAT, november 2008

Projekcia obyvateľstva - vysoký variant bude v územno-plánovacej dokumentácii pre obec Žabokreky nad
Nitrou jeden zo základov pre bilančné úvahy, pretože predstavuje jeden z možných reálnych
predpokladov možného rozvoja obce.
Vzrast obyvateľstva za roky 2015 až 2035 je v rámci tohto optimistického variantu 277 obyvateľov.

3.2

EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA

Ekonomická aktivita obyvateľstva v kontexte Slovenska
V roku 2011 bolo v Slovenskej republike 2 769 264 ekonomicky aktívnych osôb, z toho bolo 1 207 462 žien. Do
ekonomického procesu bolo zapojených 51,3% obyvateľov SR. Ekonomická aktivita mužov dosahovala 56,4% a
žien 43,6%. Miera nezamestnanosti dosiahla úroveň 13,6%.
Súčasná ekonomická aktivita obyvateľstva
Podľa SODB 2011 bolo v obci 760 ekonomicky aktívnych obyvateľov (ekonomická aktivita 44,9%).
Z tohto počtu bolo 114 nezamestnaných (14,8%).
 Najväčší podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva pripadal na sektor služieb (hlavne obchodu) s podielom
220 zamestnaných (29%);
 za ním nasledoval priemyselný sektor, 198 zamestnaných (26%);
 v stavebníctve pracovalo 85 zamestnaných (11%);
 v poľnohospodárstve 66 zmestnaných (8,6%);
 menšie podiely pripadali na odvetvie dopravy, 49 zamestnancov (6,4%);
 verejnej správy, 37 zamestnancov (4,8%);
 vzdelávania, 28 zam. (3,6%);
 zdravotníctva 27 zam.(3,5%).
Väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva dochádza za prácou mimo obce (81,71%). Z celkového pohľadu je
ekonomická štruktúra a trh práce neprimeraný k potencionánym možnostiam, veľkosti a štruktúre obce.
Prognóza ekonomickej aktivity obyvateľstva
Z hľadisko prognózy vývoja ekonomickej aktivity predpokladáme do budúcnosti zvyšovanie podielu
zamestnanosti a znižovanie podielu nezamestnaných ekonomicky aktívnych obyvateľov podľa očakávaných
trendov pre celú republiku.
Obec Žabokreky nad Nitrou aktívnym prístupom chce znížiť podiel dochádzania za prácou mimo obce vytvorením
podmienok pre rozvoj výrobných, vybavenostných a rekreačných aktivít. Realizáciou rýchlostnej komunikácie R8
sa stane obec Žabokreky nad Nitrou vďaka svojmu potencionálu pre rozvoj priemyselnej výroby zaujímamvou
lokalitou v širšom regióne.

4

ŠIRŠIE VZŤAHY A ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

4.1

PRÍRODNÁ ŠTRUKTÚRA NITRIANSKEHO KRAJA A OKOLIA OBCE

Riešené územie obce Žabokreky nad Nitrou patrí do Podunajskej nížiny, okrsku Nitrianska pahorkatina. V širšom
okolí územia sa nachádzajú aj okrajové časti pohorí Centrálnych Západných Karpát – Tríbeč a Strážovské vrchy,
ako aj južný okraj Hornonitrianskej kotliny. Z uvedeného vyplýva, že územie leží v kontakte dvoch hlavných
geografických regiónov Slovenska – Panónskej panvy a Západných Karpát. Táto kontaktná poloha je hlavným
dôvodom výskytu pestrých rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v širšom území, patriacom do
biogeografických provincií Pannonicum a Carpaticum.
V širšom okolí riešeného územia obce Žabokreky nad Nitrou sa nachádzajú významné prvky ochrany prírody
a krajiny, ako aj regionálne biocentrá a biokoridory horského aj nížinného typu. Tieto sú usporiadané v pásmach
podľa prírodných zákonitostí v smere hlavných hrebeňov pohorí a dolín hlavných riek, pričom tvoria aj základ pre
hlavné stavebné prvky ekologickej siete Slovenska (E-ECONET, nadregionálny ÚSES).
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Najvýznamnejším koncepčným prírodným prvkom, ktoré zasahuje do k.ú. Žabokreky n/N je regionálny biokoridor
Rieka Nitra, ktorý je tvorený vodným tokom rieky Nitra a priľahlým medzihrádzovým priestorom.
Tento biokoridor už zo svojej podstaty nemôže plnohodnotne tvoriť prepojenie medzi významnými biocentrami –
prechádza najmä urbanizovanou krajinou a úlohou tohto prvku je skôr v polohe „vťahovania“ prírodných
fenoménov do takéhoto územia. Napriek tomu tento biokoridor prechádza Hornonitrianskou kotlinou
a Podunajskou nížinou v dĺžke cca 100 km, pričom zasahuje do územia dvoch krajov a 6 okresov.
V širšom okolí riešeného územia (cca do 10 km) sa nachádzajú nasledovné regionálne a nadregionálne
významné koncepčné prírodné prvky:
Prvky ochrany prírody a krajiny (podľa materiálov ŠOP SR):
 Prírodná rezervácia a SKUEV0589 (územie európskeho významu) Chynoranský luh – k.ú. Chynorany, 2 km z.
od územia
 SKUEV 0590 Bielické bahná – k.ú. Malé Bielice, 1,5 km v. od územia
 Chránený areál Brodziansky park – k.ú. Brodzany, 2 km jv. od územia
 CHKO Tríbeč – hranice chránenej krajinnej oblasti prechádzajú cez k.ú. Turčianky, Malé a Veľké Bielice cca
2-3 km jv. od územia
 CHVU031 Tríbeč – hranice chráneného vtáčieho územia prechádzajú cez k.ú. Klátová Nová Ves a Krnča cca
6 km j. od územia.
Prvky nadregionálneho a regionálneho ÚSES (podľa ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja):
 RBC 135 Chynoranský mlyn – biocentrum lužného lesa cca 0,5 km j. od územia,
 RBC 134 Chynoranský luh – biocentrum lužného lesa v k.ú.Chynorany cca 2 km z. od územia,
 RBC 133 Betlehem – Bánovce – lesné biocentrum situované v k.ú. Nedašovce, cca 2 km sv. od územia,
 RBC 158 Kamenské prietoky – lesné biocentrum v k.ú. Brodzany a Partizánske, cca 3-5 km jv. od územia,
 RBK Bebrava – regionálny biokoridor rieky Bebrava, prechádzajúci cez k.ú. Nadlice, Livina a Ostratice cca
2,5-3 km z. od územia.
Z hľadiska krajinnej scenérie je najvýraznejšou prírodnou dominantou územia línia vrchov pohoria Tribeč (Veľký
Tribeč – Medvedí vrch – Javorový vrch a skupina Rázdiela), ktoré veľmi výrazným a jedinečným spôsobom
uzatvárajú krajinu okolia Žabokrekov v južnom až juhovýchodnom smere.

4.2

URBANISTICKÁ ŠTRUKTÚRA TRENČIANSKEHO KRAJA A OKOLIA OBCE

Základná urbanistická koncepcia okresu Partizánske je daná najmä svojou polohou v rámci Trenčianskeho kraja
ako aj vplyvmi a väzbami, ktoré presahujú Nitriansky kraj. Oblasť je definovaná ako ťažisko osídlenia tretej úrovne
a zahrňuje mestá Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany (bánovecko-bebravské a partizánske
ťažisko osídlenia). Prepojenie medzi jednotlivými mestami je definované rozvojovými osami, v tomto prípade
rozvojovou osou 2. Stupňa, ktorá prepája mestá Trenčín, Nitra (Ponitrianska os) resp. Trenčín a Žiar nad
Hronom (Hornonitrianska os), pričom križovanie tohto prepojenia sa nachádza práve v priestore ťažiska
osídlenia miest Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany.
Obec Žabokreky nad Nitrou sa nachádza v tomto ťažisku osídlenia, pričom obec je urbanisticky naviazaná nielen
na svoje okresné sídlo Partizánske ale aj smerom na mesto Topoľčany a mesto Bánovce nad Bebravou. Tento
vplyv sa prejavuje aj smerom Ponitrianskej osi, ktorá po dobudovaní rýchlostnej komunikácie R8 s jej prepojením
na rýchlostnú komunikáciu R2 výrazne podporí urbanistické vplyvy.

4.3

SOCIOEKONOMICKÁ A DEMOGRAFICKÁ ŠTRUKTÚRA TRENČIANSKEHO KRAJA

Počet obyvateľov v SR sa v poslednom období (v rokoch 2001-2011) zvýšil o 17581 osôb, t.j. o 0,3 %. Priemerný
ročný nárast bol v týchto rokoch 1,76 tis. osôb, čo predstavuje pri porovnaní s obdobím 1991-2001 pokračujúci
pokles priemerného ročného prírastku (vtedy bol 10,5 tis. obyvateľov ročne). V súvislosti s klesajúcim prírastkom
obyvateľstva sa zhoršujú aj trendy v demografickom správaní sa obyvateľstva (spomalenie reprodukcie, pokles
uzavretých manželstiev, vzrast počtu rozvodov, spomaľovanie vývoja obyvateľstva prirodzenou menou, pokles
prirodzeného prírastku, zmeny vo vekovom zložení obyvateľstva – znižovanie osôb v predproduktívnom veku
a nárast osôb v produktívnom veku a poproduktívnom veku).
Veková štruktúra obyvateľstva SR sa postupne mení v prospech starších vekových kategórií – prehlbuje sa
proces starnutia populácie (znižuje podiel detskej zložky a zvyšuje sa podiel obyvateľov v poproduktívnom, ale aj
v produktívnom veku).

5

STRATÉGIA ROZVOJA OBCE

V oddiele Stratégia rozvoja obce stanovujeme základné predpoklady budúceho rozvoja obce na úrovni
základných koncepčných prvkov. Pozri aj Vysvetlenie pojmov – metodika v záverečnej časti. Oddiel pozostáva:
 Základná stratégia rozvoja obce: základný strategický princíp formovania obce, základné predstavy
o formovaní budúcnosti obce ako celku;
 Prírodná stratégia rozvoja obce (územný systém ekologickej stability): čiastkový strategický princíp
formovania obce z pohľadu formovania prírodnej štruktúry obce resp. katastra;
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Urbanistická stratégia rozvoja obce: čiastkový strategický princíp formovania obce z pohľadu formovania
urbanistickej štruktúry obce resp. katastra;
 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce: čiastkový strategický
princíp formovania obce z pohľadu formovania socio-ekonomickej štruktúry obce;
Všetky základné koncepčné princípy sú zakreslené vo výkresovej časti na prílohe č.2: Stratégia rozvoja obce.

5.1

ZÁKLADNÁ STRATÉGIE ROZVOJA OBCE

Východiskové predpoklady
Katastrálne územie obce Žabokreky nad Nitrou má charakteristické črty vidieckeho mestečka - osídlenia
v agrárnej krajinnej oblasti nitrianskej nivy, medzi Topoľčanmi, Bánovcami nad Bebravou a Partizánskym. Jedná
sa o kompaktné katastrálne územie s rozlohou 6,98 km2 (698 ha ha).
Určujúce prírodné prvky územia Žabokreky nad Nitrou:
Najvýraznejším prírodným prvkom územia je stredonitrianska niva a nadregionálne významný koncepčný prvok
s výskytom európsky a národne významných ekosystémov a typov biotopov – rieka Nitra, ktorý sa nachádza
v dotyku južnej časti katastra. Na severnej strane katastra sa tiahne Bánovská pahorkatina a zo západnej časti
Bebravská niva – využívané sú na intenzívnu poľnohospodársku výrobu.
Medzi určujúce urbanistické prvky územia Žabokreky nad Nitrou sa radí:
 Regionálna dopravná os R8 s napojením na R2
 Ponitrianska železničná dopravná os
 Ponitrianska cestná dopravná os
Tieto osi umožňujú prepojenie obce k svojmu administratívnu sídlu (Partizánske) a k ostatným okresným sídlam
(Topoľčany, Bánovce nad Bebravou) a väčším regionálnym sídlam (Nitra, Trenčín).
Vznikom novej trasy cesty R8 sa veľmi významnými stanú napojenia a privádzače na túto cestu a súčasný
význam cesty I/64 - ako hlavného urbanizačného faktora sa mierne zníži. Vo výhľadovom obdobý návrhu UPN
VUC Trenčianskeho kraja sa uvažuje so zmenou trasy cesty I/64. Bolo vypracovaných viacero variánt – modrý
variant 1, červený variant 2 a oranžový subvariant 1a. V prípade realizácie zmeny trasovania cesty I/64 je
v záujme obce realizovať oranžový subvariant 1a, ktorý obchádza severnú hranicu zastavaného územia obce
a plynulo prechádza k dotyku so súčasnou trasou cesty I/64 v časti Malé Bielice, oproti areálu priemyselného
parku Partizánske Podlužie –Luh.
Základná stratégia rozvoja obce
Perspektívou a plánom obyvateľov obce Žabokreky nad Nitrou je úspešná a príťažlivá obec pre
svojich obyvateľov a návštevníkov, zaujímavá lokalita pre bývanie, trávenie voľného času s kvalitným
životným prostredím, prácu, komplexnou technickou infraštruktúrou a profesionálnou správou.
Stratégia rozvoja obce bude realizovaná pomocou 6-tich nasledujúcich hlavných rozvojových cieľov:
 skvalitnenie podmienok života v obci;
 vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj bývania;
 vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít;
 aktivizácia miestnych partnerov a rozvoj spolupráce
 rozvoj podnikateľských aktivít, posilnenie ekonomiky obce;
 podporiť ekostabilizačné a krajinárske hodnoty krajiny
Skvalitnenie podmienok života v obci
Pod pojmom kvalitné podmienky života v obci si možno predstaviť celú škálu oblastí a problémov vnímaných
v prvom rade obyvateľmi obce, ktoré v značnej miere ovplyvňujú spoločenskú atraktivitu obce. Medzi indikátory
zásadného charakteru (napr. popri ukazovateľoch vypovedajúcich o kvalite životného prostredia) patria: kvalita
bývania, sociálnej infraštruktúry a pod. Na ich vytváranie majú vplyv všetky verejnoprávne a privátne subjekty
pôsobiace na území obce, a ich vzájomné väzby v prvom rade s obcou ako samosprávnou jednotkou. Kvalitné
podmienky života podporujú príťažlivosť sídiel nielen pre radového obyvateľa, ale do značnej miery podporujú
príťažlivosť aj pre podnikateľskú verejnosť.
V prípade obce sa problematika rozvoja sídla sústreďuje do oblasti technickej infraštruktúry, sociálnej
vybavenosti a bývania. Pre realizáciu aktivít v rámci rozvoja a budovania infraštruktúry je príznačná tak jej
ovplyvniteľnosť zo strany samosprávy (obce), ako aj finančná náročnosť. Avšak v konečnom dôsledku jej
existencia predstavuje jeden zo základných predpokladov trvalo udržateľného rozvoja obce.
Vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj bývania
Zmyslom tohto cieľa je pripraviť, naplniť a realizovať projekt rozšírenia obce o nové plochy s prioritnou možnosťou
umiestnenia plôch bývania najmä individuálnych foriem (rodinných domov) ale aj výstavby bytov v nízkopodlažnej
bytovej výstavbe. Plochy bývania prednostne ponúknuť miestnym obyvateľom, ale pripraviť plochy bývania najmä
pre prilákanie nových obyvateľov obce – aktivitou sa sleduje zvýšenia počtu obyvateľov obce formou migrácie.
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Taktiež vytvoriť ďalšie plochy na výstavbu obecných nájomných bytov a v nasledujúcom období pokračovať v ich
výstavbe.
Vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít
Zmyslom tohto cieľa je podporiť také aktivity, ktoré budú smerovať k rozvoju športovo-rekreačných aktivít
naviazaných k prírodným danostiam regiónu. Rozvíjané budú vo viacerých rovinách:
 naviazané k prírodnej časti obce. Aktivity môžu obsahovať širšiu škálu funkcií, predpoklad je že budú viazané
najmä k navrhovaným športoviskám a vodnej ploche štrkoviska, športovému rybolovu, ale aj turistike,
cyklistike a pod.;
 naviazané k navrhovaným parkom, športoviskám a biocentrám. Jedná sa o každodenné rekreačno-oddychové
aktivity (prechádzky, šport – hranie sa najmenších detí a pod.)
 rekreačné aktivity spojené s chalupárčením. Aktivitou sa sleduje oživenie obce o víkendových obyvateľov
s perspektívou aj ich neskoršieho usadenia.
Aktivizácia miestnych partnerov a rozvoj spolupráce
Zmyslom tohto cieľa je podporiť také aktivity, ktoré umožnia podporu a realizáciu predošlých cieľov. Jednotlivé
projektové aktivity je možné realizovať s finančnou podporou v rámci programov jednotlivých ministerstiev
a štrukturálnych programov Európskej únie. To predstavuje možnosť financovania rozvojových aktivít (projektov)
na území obce, a to tak obce, ako aj subjektov pôsobiacich v obci (podnikatelia, neziskové organizácie,
občianske iniciatívy a pod.). Dôležitým predpokladom pri získavaní spomenutých finančných podporných zdrojov,
je dostatočný počet kvalitných projektov. To je potom logicky do značnej miery závislé od aktivity miestnych
partnerov a ich schopnosti spolupracovať pri príprave jednotlivých projektov.
Rozvoj podnikateľských aktivít, posilnenie ekonomiky obce
Obec Žabokreky nad Nitrou má vzhľadom na geografickú polohu krajských miest Trenčín a Nitra vynikajúce
napojenie na infraštruktúru, rýchlostná komunikácia R8 - smer Nitra (Ponitrianska os), s napojením na R2 – smer
Trenčín / Žiar nad Horonom (Hornonitrianska os).
Z týchto dôvodov môže obec Žabokreky nad Nitrou rozvíjať svoj ekonomický potenciál smerom:
 k vytváraniu podmienok pre rozvoj aktivít v priemysle (priemyselný park Žabokreky n/N Podlužie - Luh,
priemyselný areál Strojárne AGROZET);
 podpora malých a stredných podnikateľov v rozvíjaní služieb v oblasti vzdelávania, výchovy, kultúry, športu a
rekreácie.
Podporiť ekostabilizačné a krajinárske hodnoty krajiny
Zmyslom tohto cieľa je pripraviť, naplniť a realizovať ambiciózny projekt zvýšenia krajinárskej hodnoty územia
a aspoň čiastočne prinavrátiť pôvodný obraz krajiny založením resp. rozšírením ekostabilizačných ostrovov
(biocentier) a línií (biokoridorov) rovnomerne na území celého katastra obce – najmä však v jeho južnej časti,
naväzujúcej na regionálny biokoridor Nitrianskej nivy (miestne centrum Štrkovec).
tab. 5: Zoznam PFCelkov

PFCelok

Typ PFCelku

(pomenovanie)

(charakteristika)

P1

NIVA NITRY

P2

BÁNOVSKÁ
PAHORKATINA

P3
U1

Pôvodný stav / návrh /
výhľad
rozloha (ha)

podiel (%)

prírodný
regionálny

206,80

29,70

prírodný miestny

211,35

30,35

78,30

11,25

prírodný
rmiestny
urbanistický
Žabokreky nad Nitrou
miestny
Kataster / PFCelky spolu
TERASY NITRY

105,55

75,40

19,80

28,80

697,20
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Obrázok 5 Rozčlenenie územia obce Žabokreky nad Nitrou na základné PFCelky

6

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

6.1

VÝCHODISKOVÉ PREDPOKLADY

Urbanistická zástavba obce Žabokreky nad Nitrou tvorí jedno ucelené, kompaktné zastavané územie.
Dopravnou tepnou so symetrickým rozbočením na smer Partizánske (východ) a smer Bánovce n.Bebravou
(západ) je obec rozdelená na tri základné časti, ktoré v dotykovej ploche tvoria jadro – centrum obce,
prezentované historicky založeným symetrickým námestím. Pozdĺžna os námestia sa v severnej čast vetví na
východ a západ.
Žabokreky nad Nitrou ako obec sa nachádza na okraji Trenčianskeho kraja a okresu Partizánske. V rámci
historického vývoja obec prináležala rôznym administratívnym centrám, ale v poslednom období bola pričlenená
do Trenčianskeho kraja / okres Partizánske. I napriek administratívnemu pričleneniu k Trenčianskemu kraju má
územie obce Žabokreky nad Nitrou históriou aj charakterom územia spojitosť s Nitrianskym regiónom, čomu
svedčí aj samotný názov obce.
Z tohto pohľadu je hlavným určujúcim prvkom Ponitrianska cestná aj železničná regionálna vetva, ktorá obec
prepája so svojím administratívnym sídlom(Partizánske) a mestami vyššieho významu (Topoľčany, Bánovce nad
Bebravou). Ďaľším dôležitým prvkom je Ponitrianska urbanistická os (regionálny biokoridor rieka Nitra).
Navrhovaná výstavba cestnej vetvy 2.stupňa – regionálnej osi R8 (smer Nitra) napojenej na hornonitriansku os
R2 prepojí obec s mestami regionálneho významu a zvýši potenciálny rozvoj obce.
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Obrázok 6 Schéma štruktúry obce

6.2

URBANISTICKÁ STRATÉGIA ROZVOJA OBCE

Urbanistická stratégia rozvoja obce je založená na úsilí vytvoriť novú perspektívnu štruktúru
územia s kvalitným rozložením jednotlivých funkcií. Základnou urbanistickou stratégiou obce je
definovanie polohy hlavného centra obce – jadra nielen sídelnej štruktúry ale aj socio-ekonomického
stredu. Druhým dôležitým princípom je definovanie optimálnych možností celkového urbanistického
rozvoja obce s definovaním jej maximálneho rozšírenia a jej organizáciou v postupných etapách v zmysle
socio-ekonomických predpokladov.
Kompaktné zastavané územie obce je rozdelené dopravnou tepnou so symetrickým rozbočením na smer
Partizánske a smer Bánovce n.Bebravou na tri základné časti, ktoré v dotykovej ploche tvoria jadro – hlavné
centrum obce, prezentované historicky založeným symetrickým návestím (pôvodne námestím).
Hlavné centrum je z pohľadu obce najvýznamnejším urbanistickým prvkom, ktoré predstavouje skĺbenie
urbanistickej priestorovej a funkčnej kvality. Táto jednota sa tvorí určitý historický čas a má svoje korene v dávnej
minulosti s tým, že jeho hodnota pretrváva. Centrum obce definuje jeho najvýznamnejšia stavba – kostol, ktorý je
umiestnený v strednej časti návestia. V obci Žabokreky nad Nitrou je takýto priestor formovaný v definovanej
oblasti Centrum Žabokreky n/N. Nakoľko v týchto priestoroch sa obyčajne nachádza aj budova obecného úradu,
farský úrad, škola, obchod a pod., navrhujeme súčasné sídlo obecného úradu premiestniť do existujúcej budovy
Jednota, situovanej oproti vstupu do kostola v severnej časti námestia (bola vybudovaná v 60-tych rokoch ako
dvojpodlažný objekt Jednota, prevádzkovaný ako reštaurácia, piváreň a obchod s potravinami), ktorá bude
transformovaná na nový Obecný dom s integráciou viacerých funkcí, najmä správneho charakteru. Obecný dom
by mohol byť označený taktiež urbanistickou dominantou (obecná veža), ktorá by sa mohla stať vyhliadkovou
vežou. Veža nového Obecného domu spolu s vežou súčasného kostola by označovali urbanistickú dominantu
centra obce.
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Obrázok 7 Letecká snímka hlavného centra obce PFČasť Centrum Žabokreky n/N.

V poslednom období bola v tomto priestore uskutočnená úprava verejného priestranstva pred kostolom. V návrhu
UPNO Žabokreky nad Nitrou sa uvažuje s rešpektovaním dochovanej, pôvodnej siluety založeného námestia
s kompaktnou zástavbou polyfunkčných a bytových domov po obvode a s parkom v strede námestia, v ktorom sú
umiestnené dominanty centra obce – Kostol a Obecný dom.
Pozdĺžna os námestia sa v severnej časti vetví na východ a západ. V návrhu UPNO sme v líniovej zástavbe okolo
každej z troch osí vytvorili tri ťažiskové priestory – centrá II. úrovne, ktoré reprezentujú svojim funkčných
využitím obsahovú náplň daného územia:
PFčasť Promenáda – predsatvuje južnú os smerom na Topoľčany. Subcentrum má športovo rekreačný
charakter a tvorí vstupnú bránu do prírodnej časti obce. Základným a dominantným prvkom tejto časti je miestna
športovo-rekreačná os - promenáda, prepájajúca jadro námestia s plochou športového areálu s ihriskami
a biocentrom pri jazere (štrkovisku).
PFčasť Pri jarmočisku – predsatvuje severovýchodnú os smerom na Partizánske. Subcentrum má agroturistický
charakter a tvorí vstupnú bránu do prevažne agrárne využívaného územia na severnej strane a obytného súboru
na južnej strane od osi. Základným prvkom je líniový gazdovský dvor, ktorý plynulo prechádza do verejne
prístupnej časti farmy, prezentovanej jazierkom a pasienkami.
PFčasť Nový cintorín – predsatvuje severozápadnú os smerom na Bánovce nad Bebravou. Subcentrum je
charakteristické občianskou vybavenosťou naväzujúcou na novovytvorené obytné súbory (Vyšný diel, Nižný diel,
Ostratická) po jej oboch stranách a tiež na vybavenosť súvisiacou s areálom cintorína. Táto os prepája sídlo
s regionálnou dopravnou osou, rýchlostnou komunikáciou R8 (smer Nitra) ktorá sa v tesnej vzdialenosti napája na
regionálnu os R2, smer Trenčín – Prievidza.
PFčasť Pri škole – predstavuje centrum II.úrovne, v minulosti cielene navrhnuté a vybudované (na plošne
asanovanom území) pre potreby základnej občianskej vybavenosti. Je situovane na vnútorobecnej osi, kolmej
na pozdĺžnu os námestia a tvorý apendix hlavného námestia v jeho strednej, západnej časti. Táto časť tvorí
v súčasnosti základné vybavenostné centrum obce a obsahovo dopĺňa a rozširuje hlavné centrum obce.
Nachádza sa tu obecný úrad, základná škola, materská škola, zdravotné stredisko a pošta. Priestor je zomknutý
zástavbou IBV, čím nemá priestorový potenciál pre ďalší rozvoj, ale súčasné kapacity uspokojivo splnia aj
potencionálny rozvoj obce a nárast obavetľstva.
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Obrázok 8 Záber na južnú časť námestia s napojením na PFčasť Promenáda

Obrázok 9 Záber na PFčasť Pri Jarmočisku-priestranstvo pre navrhované centrum II.úrovne.
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Obrázok 10 Záber na priestor PFčasť Promenáda – priestor pre pešiu a cyklistickú trasu k Štrkovcu

Obrázok 11 Záber na PFčasť pod Tvŕdzou-priestor pre bytovú výstavbu

Obrázok 12 Poloha pre park Promenáda-priestranstvo pre centrum II.úrovne
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Obrázok 13 Urbanistická štruktúra obce

Vzhľadom na všetky vyššie spomínané urbanistické a prírodné prvky sme definovali všetky plochy urbanistického
celku PFCelok Žabokreky nad Nitrou medzi ponitriansku železničnú dopravnú os a miestnu urbanistickú
dopravnú cestnú os – severný obchvat I/64. Vymedzená plocha je logickým vymedzením maximálneho možného
rozvoja obce v rámci dlhšieho časového horizontu.
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7

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA OBCE

7.1

ZÁSTAVBA

7.1.1 HISTORICKÉ SÚVISLOSTI
Žabokreky nad Nitrou
Písomne je obec doložená v prvej písomnej zmienke z roku 1291 ako Sambokreth. Názov sa postupom menil
(1410-Zabokreky, 1506-Sambokreth, 1773-Žambokrety, 1808-Žabokreky, 1920-Nitrianske Žabokreky, 1927Žabokreky nad Nitrou, maďarsky Nyitrazsámbokrét).
Najstaršia známa stavba je bývalá gotická strážna veža, postavená okolo roku 1320. Bola upravená v 16. a 17.
storočí a v 20. storočí prebudovaná na obytný dom. Okolo hranolovej vežová stavby boli v dávnej minulosti valy.
Na mape z druhej pol. 18. storočia (Obrázok 14) je zreteľne vykreslený súčasný tvar dvojitého námestia so
súvislou zástavbou na severnej, západnej a východnej strane. V strede severnej časti námestia sa nachádzala
súvislá líniová stavba orientovaná po jeho dĺžke. Južnú časť námestia uzatvára strážna gotická veža, ktorá je
vykreslená s ohraničujúcim plotom (opevnením?). Zreteľná je aj pozícia pôvodného, nedochovaného kostola,
ktorý sa nachádzal v predzáhrade dnešnej fary. Z mapy je zrejmá súčasná pozícia Hagarkinho mlyna pri
pôvodnom brehu rieky Nitry. Z mapy je možné vyčítať aj takmer identickú polohu ciest smerom do chynorian,
Ostratíc a Bielic, ktoré tvoria súčasť dnešného mesta Partizánske. Na mape je vykreslená aj dnes už
nedochovaná cesta smerom na Krásno. Spolu je vykreslených cca. 39 objektov.
Na mape z prvej pol. 19. stor. (Obrázok 15) je zástavba obdobne ako na predošlej mape sústredená okolo jasne
vyformovaného obdĺžnikového námestia s vyšším počtom domov. Zástavba je vykreslená tak, že ju je možné
reálne stotožniť s dochovanou zástavbou. Do námestia sú zo všetkých strán zaústené takmer identicky ako na
predošlej mape cesty do Ostratíc, Bielic a Chynorian. Na mape už nieje nakreslená cesta smerom do Krásna, ale
obec je juhovýchodným smerom prepojená cestou do Brodzian. Väčšina objektov je vykreslená ako zástavba
radená do hĺbky parcely (vpredu pevné stavby a vzadu drevené hospodárske stavby). Gotickú tvrdzu s priekopov
je možné identifikovať vďaka pôdorysnému tvaru a vykreslenému valu. Kostol je riadne vyznačený. Stredná časť
námestia je voľná – nezastavaná, pre potreby pravodelných jarmokov. Severný a južný koniec stredu námestia je
nepravidelne zastavaný.
Na mape z druhej pol. 19. stor. (Obrázok 16) je zástavba veľmi podobná ako z predchádzajúcej mapy a je takmer
zhodná. Renesančná tvrdza a kostol sú vyznačené. Vyznačené sú aj všetky kríže. V južnej časti obce je už
nakreslená ja železničná trasa, ktorá tu končila. Podľa mapy je zrejmé že sa tu nachádzal poštový úrad. Vo
všetkých mapách je evidentná stála poloha Hagarkinho mlyna na Žabokreckom potoku, ktorý bol zaústený ale aj
pred mlynom pripojený ku korytu rieky Nitry.
Na mape z pol. 20. stor. (Obrázok 17) je zástavba zhodná s predchádzajúcou mapou. V centrálnej časti pribudol
súčasný kostol a po obvode námestia nové ulice. Na mape je už vidieť súčasnú podobu namestia
s trojuholníkovým ostrovom v ktorom sa nachádza dochovaný objekt starej pumpy a sýpky.
Ľudová architektúra (architektúra bežných domov) je známa zhruba od 19. storočia. Stavali sa hlinené domy pod
slamenou valbovou strechou. Vchod do pitvora je zdôraznený výpustkom. Domy sú stavané kolmo k ulici
s aditívne radenými miestnosťami. Fasáda (priečelie) je usporiadané dvojosovo. V priebehu prvej polovice 20.
storočia sa postupne mení konštrukcia domu s vypaľovaných keramických tehál a zastrešenie keramickou
krytinou. V 50- až 60-tych rokoch sa stavajú prevažne murované domy (tehla, v neskoršom období aj pórobetón)
na štvorcovom pôdoryse (zvyčajne cca. 10-12 x 10-12m) s ihlanovitou strechou s keramickou krytinou. Uličná
strana domu je symetrická dvojosová. Vstup do domu je zvyčajne zo zadnej strany, kde sú často pristavané
k týmto domom predsiene alebo aj hospodárske stavby. Domy sú zvyčajne nepodpivničené, v podkrovnom
priestore sa s obľubou používa aj vybudovanie jednej izby, často s malým balkónikom.
V 70-tych rokoch sa rozšírili dvojpodlažné domy s plochou strechou zvyčajne štvorcom pôdoryse s balkónom
alebo lodžiou na 2. nadzemnom podlaží. Výnimočne sa realizovali aj prízemné.
V 80-tych až 90-tych rokoch sa prejavuje zástavba odmietaním plochého prestrešenia objektov. Požíva sa najmä
obdĺžnikový pôdorys s plným začlenením podkrovného priestoru do obytnej plochy, prestrešenie sedlovou
strechou. Orientácia domu je hrebeňom kolmo aj rovnobežne s ulicou.
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Obrázok 14 Mapové zobrazenie obce Žabokreky nad Nitrou z druhej polovice 18. storočia.

Obrázok 15 Mapové zobrazenie obce Žabokreky nad Nitrou z prvej polovice 19. storočia.
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Obrázok 16 Mapové zobrazenie obce Žabokreky nad Nitrou z druhej polovice 19. storočia.

Obrázok 17 Mapa obce Žabokreky nad Nitrou z pol. 20.stor.
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Podľa Historického lexikónu obcí SR 1970/2001 bolo v Žabokrekoch nad Nitrou evidovaných:
 v roku 1970 390 bytov a 333 domov;
 v roku 1980 460 bytov a 405 domov;
 v roku 1991 480 bytov a 421 domov;
 v roku 2001 490 bytov a 435 domov a
 v roku 2011 537 bytov a 484 domov.
Z uvedených údajov je od roku 1970 po rok 2001 citeľná postupná stagnácia výstavby, no medzi rokmi 2001 až
2011 je značný nárast.
tab. 6 Retrospektívny vývoj počtu domov v obci

Rok
Počet
domov

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

65

72

96

130

116

168

209

277

333

7.1.2 SÚČASNÁ ŠTRUKTÚRA ZÁSTAVBY
Súčasná stavebná štruktúra z hľadiska priestorového využitia predstavuje najmä zástavbu, ktorá je typická pre
vidiek – voľná uličná zástavba do 1NP. Druhý najrozšírenejší typ zástavby je areálová zástavba do 1NP, ktorá je
sústredená v priemyselnom areály strojárni a poľnohospodárskych areáloch. V obci sa taktiež nachádzajú viaceré
urbanistické dominanty, medzi ktoré sa radí objekt gotickej tvrdze, rímskokatolícky kostol na námestí, vila na
kopci, dom smútku vrátane nechválneho objektu Jednota na hlavnom námestí.
Obec sa priestorovo profiluje ako stavebná štruktúra usporiadaná najmä ako uličná zástavba do 1NP
s významnou zložkou areálovej zástavby do 1NP, ktorá však nenarúša kontext uličného usporiadania.
Samostatnú časť tvorí zástavba námestia a prislúchajúcej PFČasti Pri škole (väčšinou dvojpodlažná), kde sa
nachádzajú objekty občianskej vybavenosti - obecný úrad, materská škola, základná škola, kultúrny dom,
zdravotné stredisko, historický objekt Tatrabanka, penzión Stará pumpy, stará židovská škola.
Stavebno-technický stav zástavby nebol hodnotený na podrobnosť objektov. Pre potreby spracovateľa je
postačujúce jeho súhrnné opisné hodnotenie. Celkový stavebno-technický stav objektov možno hodnotiť ako
dobrý, väčšina objektov je udržiavaná a nevykazujúca deštrukčné alebo iné opotrebenie. Iba pre minimálne
množstvo objektov možno stavebno-technický stav hodnotiť ako nízky, vykazujú aj statické poruchy z dôsledku aj
ich celkovej neudržiavanosti.
Na súčasnom stave zástavby sa výrazným podielom podpísal historický rozvoj obce po 2.svetovej vojne. V 50tych rokoch minulého storočia bolo viacero častí obce plošne asanovaných a nahradených novou výstavbou.
Tendo trend pokračoval a bol zhmotnený do Územného plánu sídelného útvaru Žabokreky nad Nitrou 1978, ktorý
navrhoval zásadnú premenu historického jadra obce celoplošnou asanáciou všetkych objektov na východnej
a západnej zástavbe námestia. Z pôvodných zámerov sa zrealizovala veľmi malá časť - bytový dom pri Tvŕdzy,
kultúrny dom, zdravotné stredisko s poštou, potraviny v južnej časti obce, čerpacia stanica.... Niektoré zásahy
poziívne ovplyvnili rozvoj obce.
Najrozšírenejšou formou súčasnej stavebnej štruktúry z funkčného hľadiska je obytná zástavba (stavebné
objekty, ktoré slúžia pre potreby bývania: rodinné domy, garáže pre osobné automobily pri rodinných domoch,
bytové domy). Druhou najvýznamnejšou funkčnou zložkou je zástavba pre priemyselnú a poľnohospodársku
výrobu. Ďalšou významnou zložkou je zástavba pre základnú očiansku vybavenosť a zástavba pre špecifickú
občiansku vybavenosť. Obec sa funkčne profiluje prioritne pre bývanie s množstvom kvalitných základných
vybavenostných funkcií. K tomu samozrejme prináleží významný funkčný prvok obce – jestvujúce kapacity
výrobných poľnohospodárskych a priemyselných priestorov, ktoré by v prípade funkčného využívania tvorili
najvýznamnejší zdroj pracovných príležitostí nielen pre obyvateľov obce ale aj migrantov z regiónu. Hybným
impulzom bude realizácia rychlostnej cesty R8, ktorá zvýši potenciál súčasných výrobných kapacít.
7.1.3 NÁVRHY ROZVOJA STAVEBNEJ ŠTRUKTÚRY
Návrh rozvoja stavebnej štruktúry je podriadený filozofii stratégie rozvoja obce. Zmyslom
organizovania stavebnej štruktúry je stanoviť priestorové a funkčné rozloženie zástavby tak, aby bola
zrejmá určitá kvalitatívna ako aj kvantitatívna gradácia smerom k hlavnému priestoru obce – centru obce
(viď. aj 5 Stratégia rozvoja obce na strane 9), resp. aj centrám 2. úrovne. K ústrednému priestoru – centru
sú doplnené ďalšie tri centrá nižšej úrovne, ktoré zabezpečujú rovnomernú dostupnosť k základným
vybavenostným potrebám obyvateľov. Pre rozvoj zamestnanosti je na východnom okraji plánovaná
plocha priemyselného areálu, napojená na areál s priemyselnou výrobou. Poľnohospodársky areál je
sústredený v juho-východnej časti obce.
V rámci väčšiny územia obce sa predpokladá a požaduje zachovanie jestvujúcej uličnej zástavby do 2NP
a v polohách nového rozvoja sa navrhuje štruktúra založená na podobných princípoch – voľná uličná zástavba do
maximálnej podlažnosti 2NP.
V hlavnom centrálnom priestore obce sa však už bude uplatňovať (umožňovať) aj kompaktná zástavba
s podlažnosťou do 2NP a navrhujeme aj výstavbu novej urbanistickej dominanty - resp. rekonštrukciu a dostavbu
jestvujúceho objektu Jednota na námestí Vendelína Murína v polohe PFČasti CENTRUM ŽABOKREKY n/N.
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V polohách vybavenostno-výrobných alebo výrobných areálov sa umožní uplatnenie areálovej zástavby
s podlažnosťou max. 2NP.
Rozvoj stavebnej štruktúry kopíruje etapovitosť rozširovania zastavaného územia.
V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou sme vytvorili plochy pre IBV a bytovú výstavbu v bytových domoch, na
ktorých je teoretická možnosť výstavby.
Sú rozdelelné na:
 výstavbu na plochách v zastavanom území, ktoré sú v súčasnej dobe ako voľné prieluky medzi jestvujúcou
zástavbou alebo sú súčasťou nadrozmerných záhrad bez potreby budovania novej miestnej komunikácie
a technickej infraštruktúry;
 na plochách v zastavanom území, ktoré sú v súčasnej dobe ako voľné prieluky medzi jestvujúcou zástavbou
alebo sú súčasťou nadrozmerných záhrad s potrebou budovania novej miestnej komunikácie a technickej
infraštruktúry;
 a na plochách mimo zastavaného územia s potrebou budovania novej miestnej komunikácie a technickej
infraštruktúry.
Návrh výstavby bytov podľa jednotlivých PFčastí:
IBV
Byty v bytovom dome
Súčasná
Rozšírené územie
Rozšírené územie
PF Časť
zástavbaSúčasná
návrh
zástavba
návrh
výhľad
návrh
výhľad
Poľná
Pod vodárňou
Vyšný diel
Veterná
Krátka
Cintorínska
Svätoplukova
Kukučínova
Pod Tvŕdzou
Štúrova
V záhradách
Mauzoleum
Štefánikova
Podjavorinskej
Závetrie
Nižný diel
Tehelňová
Prostredné
Janka Matušku
Rabínova
Pri stanici
Topolčianska
Pozdĺžna

8
10
35

8

5
3
3
8
1

8
8

10
4

44

18
2
1
5
3

4
40

3

15
15
25

40

26
7

10

4
4
4
2
3
5
59
134
63
8
92
40
V návrhovom období je teoreticky vyčlenená plocha pre 193 bytov v rodinných domoch a pre 100 bytov
v bytových domoch. Pre výhľadové obdobie je vyčlenená plocha pre 63 bytov v rodinnom dome a pre 40 bytov
v bytových domoch.
Vzhľadom k majetkoprávnym vzťahom a iným okolnostiam brániacim v realizácii návrhu, reálne predpokladáme
v I. etape (predpoklad do roku 2032) výstavba cca. 100 rodinných domov a 60 bytov.
V II. etape reálne predpokladáme výstavbu cca. 63 rodinných domov a 40 bytov.
V návrhu sa ďalej uvažuje s:
 dobudovaním hlavného centra obce, v ktorom sa dá predpokladať vznik minimálne 6 vybavenostných
prevádzok;
 vybudovaním centier II.úrovne (celkovo sa predpokladá vznik 10 nových vybavenostných prevádzok);
 dobudovaním vybavenostno - výrobnej zóny Strojárne, kde sa predpokladá vznik minimálne 2 nových
výrobných prevádzok,
 dobudovaním výrobných prevádzok v areály poľnohospodárskeho družstva, kde navrhujeme vybudovanie
prevádzky zberného dvora so skládkou viacerých druhov odpadov vrátane biologického a minimáne jednej
výrobnej prevádzky (obecné kompostovisko a prevádzka pre spracovanie odpadov);
 vybudovaním priemyselného parku Žabokreky nad Nitrou Podlužie-Luh, kde sa predpokladá vznik minimálne
3 väčších výrobných prevádzok (celková plocha výrobného areálu je 41ha);
34

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
Obrázok 18 Schéma zástavby

Hlavné entrum obce (centrum I. úrovne)
Z pohľadu stratégie sa najvýznamnejšia poloha stanovuje v PFČasti CENTRUM ŽABOKREKY NAD NITROU,
kde je nutné rezervovať plochy pre najvýznamnejšie obecné budovy.
V PFČasti Centrum Žabokreky nad Nitrou je potrebné zachovať a citlivo doformovať verejné priestranstvo –
námestie Vendelína Murína. Ústredný priestor obce je v súčasnej dobe historicky zadefinovaný zástavbou
solitérnych historických objektov z rôznych období a zástavbou po obvode námestia. Ťažisko – stred námestia sa
nachádza na ploche nachádzajúcej sa v strede osi priečelia kostola a objektu Jednota (navrhujeme ho
transformovať do objektu Obecného domu).
Na jadro námestia - predstatvujúce spevnenú plochu s centrálnym dominantným prvkom – napr. fontána,
solitérny strom, socha a pod. priamo nadväzuje nepravidelné zoskupenie solitérnych historických objektov:
 rímskokatolický kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov (najväčšia dominanta námestia),
 priľahlý objekt hostinca Jednota situovaný v severnej časti námestia oproti priečeliu kostola;
 kultúrny dom nahádzajúci sa v línii obstavby námestia v jej strednej časti;
 penzión stará pumpa, ktorá svojou fasádou uzatvára rozvojený – vidličkový výjazd z hlavného námestia
smerom na východ a západ;
 rezidencia Tatra banka, situovaná v juhozápadnej časti námestia – západne od prieťahu cesty I.triedy
s východne orientovanou fasádou do námestia;
 budova tlačiarne, susediaca južne od budovy rezidencie tatrabanky s fasádou orientovanou mierne na;
 budova starej židovskej školy, nachádzajúcej sa v severozápadnej časti námestia v oblúkovom výjazde
smerom na Ostratice s fasádou orientovanou na východ;
ktoré tvoria základné prvky pôdorysnej siluety námestia Vendelína Murína. Súčasťou námestia je aj klinová
plocha so starou sýpkou nachádzajúcou sa za objektom Starej pumpy s fasádou súbežnou s východným
výjazdom z námestia a kompaktná zástavba v juhozápadnej časti námestia.
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Obrázok 19 Príklad možného usporiadania námestia Vendelína Murína - PFČasť CENTRUM Žabokreky n/N

Z pohľadu funkčného usporiadania sa v rámci tejto PFčasti preferuje umiestňovanie zástavby pre potreby
občianskej vybavenosti so zameraním najmä pre funkcie potrebné pre život obce. Vzhľadom na dominantnú
polohu kostola a protiľahlého Obecného domu v ťažisku centra obce navrhujeme dotvoriť jestvujúcu spevnenú
plochu o priestorovú dominantu. Veľmi vhodnou funkciou pre objekty v navrhovaných plochách centra by bolo
vybudovanie nového obecného úradu rozšíreného o ďalšie obecné funkcie, obchodného centra. V spojitosti
s jestvujúcimi objektami kultúrneho domu, penziónu Stará pumpa, miestnej pekárne, rezidencie Tatra banka
a nových prevádzkach v objektoch na námestí by vytvorili kvalitné centrum vybavenosti prináležiace do hlavného
centra obce. Jestvujúce aj navrhované objekty osadené na hranici námestia, sú navrhnuté s funkciou bývania
rozšírené o vybavenostné funkcie – v prípade jestvujúcich objektov návrh umožňuje ich prestavbu. Ako
priestorovú formu zástavby navrhujeme kompaktnú uličnú zástavbu do 2NP bez odsadenia, čím sledujeme
vytvorenie väčšej uzavretosti námestia.
Centrá II. úrovne
Patria sem:
PFČasť PRI ŠKOLE
ktorú môžeme zaradiť k centru obce, priestorovo mu však neprináleží.
V tejto PFČasti je potrebné doformovať verejné priestranstvo – líniový priestor kolmo a priamo naväzujúci, respvyčnievajúci z námestia Vendelína Murína. Tento priestor je v súčasnej dobe už zadefinovaný zástavbou objektov
základnej občianskej vybavenosti. Ťažisko verejného priestranstva sa nachádza na zelenej ploche parčíka,
nachádzajúceho sa pred priečelím pošty so zdravotným strediskom, ktoré priamo naväzuje na uličný priestor so
voľnou uličnou zástavbou objektov občianskej vybavenosti:
 základná škola s priľahlým školským areálom;
 materská škola s priľahlým areálom;
 obecný úrad s priľahlým hospodárskym dvorom;
 pošta so zdravotným strediskom;
Funkčné usporiadanie v tejto časti je potrebné lokalizovať na funkcie viažúce sa k rozvoju vzdelávacích,
výchovných, športových, zdravotných a iných služieb základnej občianskej vybavenosti. Objekt súčasného
obecného úradu, ktorý navrhujeme premiestniť do centra hlavného námestia tvorí priestorovú rezervu pre daľšie
objekty základnej vybavenosti. Medzi školským areálom a zdravotným strediskom sa nachádza rodinný dom,
ktorý navrhujeme funkčne predefinovať pre občiansku vybavenosť.
Priestorové usporiadanie: voľná uličná zástavba do 2NP. Stavebná čiara je stanovená okolitou zástavbou, resp.
6,0 m od uličnej čiary.
Ďalej sem patria:
 PFČasť PRI JARMOČISKU;
 PFČasť PROMENÁDA;
 PFČasť NOVÝ CINTORÍN.
Z priestorového hľadiska je potrebné ponechať / navrhovať voľnú uličnú zástavbu s podlažnosťou do 2NP. Vo
všetkých týchto častiach doporučujeme vypracovať minimálne architektonické štúdie, ktoré budú schválené
obecným zastupiteľstvom, odporúčame však urbanistické štúdie, v ktorých by sa presnejšie stanovila regulácia
zástavby.
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Funkčné usporiadanie – umiestňovanie vybavenostných funkcií slúžiacich pre svoje zázemie (do 400m),
potravinový obchod, reštaurácia, pohostinstvo a pod. Je možné ale aj umiestňovať celoobecné vybavenostné
funkcie ak nie je pre ne možné nájsť vhodné umiestnenie v PFČasti Centrum Žabokreky nad Nitrou.
Osobitné postavenie majú pre:
PFČasť Pri Jarmočisku, kde bude potrebné lokalizovať funkcie viažúce sa k agroturistickému areálu produkčnej
živočíšnej farmy (ubytovanie, reštaurácie, pivovar, predajňa výrobkou z farmy....)
PFČasť Promenáda, kde sú už lokalizované funkcie fotbalový štadión, bowling, pohostinstvo, reštaurácia,
športový klub a je vhodné sem umiestňovať športovo-rekreačné funkcie a funkcie pre návštevníkov
prechádzajúcich do prírodného celku BIOCENTRA Štrkovec.
Časti obce ktoré sú súčasťou Ponitrianskej osi (regionálna cestná vetva)
Súčasťou Ponitrianskej urbanistickej osi sú PFČasti:
ZA VILOU, POĽNÁ, PROSTREDNÉ, TEHELŇOVÁ, JANA MATUŠKU, ÚZKA, TVŔDZA, POD TVŔDZOU,
ŽELEZNIČIARSKA, PRI STANICI, CINTORÍNSKA, SLÁDKOVIČOVA, STEFÁNIKOVA, TOPOĽČIANSKA
CESTA, STROJÁRNE, HYDINÁRNE
PFČasť ZA VILOU
Priestorové usporiadanie – areálová zástavba do 2NP. Zástavba je navrhnutá len zo severnej strany verejného
priestranstva. Nachádza sa tu priestor s možnosťou dostavby, určenie stavebnej čiary podľa susediacich stavieb,
resp. dodržať min. 6m odstup stavby od uličnej čiary.
Funkčné usporiadanie – najmä bývanie, je umožnené umiestňovanie aj vybavenostných funkcií, najmä
základného charakteru; iné funkcie sú neprípustné
PFČasť
PROSTREDNÉ,TEHELŇOVÁ,
JANA
MATUŠKU,
ŽELEZNIČIARSKA,
CINTORÍNSKA,
SLÁDKOVIČOVA, STEFÁNIKOVA
predstavuje existujúca a rozšírená doplnená zástavba;
Priestorové usporiadanie - je vyformované, uličná, voľná zástavba do 2NP. Nachádza sa tu niekoľko voľných
prelúk s možnosťou dostavby, určenie stavebnej čiary podľa susediacich stavieb, resp. dodržať min. 6m odstup
stavby od uličnej čiary. Určitú výnimku tvorí PFČasť
Funkčné usporiadanie – bývanie,
PFČasť TVŔDZA - existujúca solitérna zástavba. Jedná sa o samostatnú PFčasť, v ktorej sa nachádza
stredoveký hrádok – NKP Veža obytná – evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom
280/0. Vymedzenie priestoru pre zástavbu, priestorové a funkčné využitie sú predmetom osobitej štúdie,
zameranej na prezentáciu kultúrnej pamiatky.
Ochrana NKP sa obmedzuje len na stredovekú časť – vežu, nie je zahrnutá časť s rizalitom východnej fasády.
V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou doporučujeme zahrnúť ochranu aj na okolie veže, v ktorom by sa mohli
nachádzať pozostatky stredovekého osídlenia zo 14.storočia (hrádok) – po vykonaní archeologického výskumu.
Pre parcely v navrhovanej časti je potrebné rešpektovať všetky platné legislatívne limity. Súčasné funkčné
využitie - bývanie doporučujeme postupne trandformovať na základnú, špecifická alebo vyššiu občiansku
vybavenosť, zameranú na prezentáciu kultúrnej pamiatky.
PFČasť ÚZKA - existujúca ukončená zástavba, v ktorej je situovaný štvorpodlažný plochostrešný objekt bytového
domu. Do budúcnosti doporučujeme objekt zrekonštruovať tak, aby 3.a 4.podlažie boli absorbované
v podkrovnom priestore t.j. posledné dve podlažia budú nahradené sedlovou alt. valboovou strechou
s minimálnym sklonom 25°.
Priestorové usporiadanie - zástavba uličná voľná do 2NP a funkčné usporiadanie – bývanie navrhujeme
ponechať.
PFČasť POD TVŔDZOU – navrhovaná zástavba situovaná južne od PFčasťou Tvŕdza.
Z priestorového hľadiska navrhujeme pre severnú časť výstavbu radovej IBV – t.j. kompaktnú uličnú zástavbu
s podlažnosťou do 2NP a v južnej polohe areálovú nízkopodlažnú zástavbu pre skupinové bývanie – bytové
domy.
Funkčné usporiadanie – výlučne bývanie v rodinných a bytových domoch.
Osobitné postavenie majú pre:
Priestorové usporiadanie:
 zástavba na severnej strane cesty – uličná odsadená kompaktná;
 zástavba na južnej strane cesty - areálová
Funkčné usporiadanie: bývanie;
PF Časť PRI STANICI – existujúca a navrhovaná zástavba;
Priestorové usporiadanie:
 zástavba uličná voľná;
Funkčné usporiadanie:
 zástavba na severnej strane cesty – bývanie a/alebo vybavenosť základná;
 zástavba na južnej strane cesty - vybavenosť základná a/alebo vyššia;
PF ČASŤ TOPOĽČIANSKA CESTA – existujúca a navrhovaná zástavba
Priestorové usporiadanie:
37

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
 zástavba uličná voľná;
 stavebná čiara na severnej strane cesty 25m;
 stavebná čiara na južnej strane cesty – 6m;
Funkčné usporiadanie:
 bývanie a/alebo vybavenosť základná a/alebo vyššia;
PF ČASŤ STROJÁRNE – existujúca zástavba
Priestorové usporiadanie:
 uzavretý areál priemyselnej výroby, areálová zástavba do 2NP,
 stavebná čiara 6,0m od uličnej čiary;
Funkčné usporiadanie:
 výrobná a/alebo vybavenostná vyššia a/alebo špecifická;
PF ČASŤ HYDINÁRNE
Priestorové usporiadanie:
 zástavba na severnej strane cesty - uzavretý areál živočíšnej poľnohospodárskej výroby - areálová zástavba
do 2NP,
 zástavba na južnej strane cesty voľná, uličná, určenie stavbenej čiary podľa susediacich stavieb, resp.
dodržať vzdialenosť 6,0m od uličnej čiary, hĺbka zástavby 30m;
 Funkčné usporiadanie:
 zástavba na severnej strane cesty – výrobná a/alebo vybavenostná vyššia a/alebo špecifická;
 zástavba na južnej strane cesty - vybavenosť vyššia a/alebo špecifická;
Časti obce súčasťou Bánovskej osi (miestna cestná vetva)
Súčasťou Bánovskej urbanistickej osi sú PFČasti:
VODÁRENSKÁ, POD VODÁRŇOU, VYŠNÝ DIEL, OSTRATICKÁ, RABÍNOVA, NIŽŇANSKÉHO, ŠTÚROVA,
NIŽNÝ DIEL
PFčasť VODÁRENSKÁ, OSTRATICKÁ, NIŽŇANSKÉHO, ŠTÚROVA
Priestorové usporiadanie - je vyformované, uličná, voľná zástavba do 2NP. Nachádza sa tu niekoľko voľných
prelúk s možnosťou dostavby, určenie stavebnej čiary podľa susediacich stavieb, resp. dodržať min. 6m odstup
stavby od uličnej čiary.
Funkčné usporiadanie – bývanie a/alebo občianska vybavenosť
PF Časť VYŠNÝ DIEL, POD VODÁRŇOU, RABÍNOVA – navrhovaná zástavba
Priestorové usporiadanie:
 zástavba uličná voľná, do 2NP ;
Funkčné usporiadanie:
 bývanie;
PF Časť NIŽNÝ DIEL
Priestorové usporiadanie:
 zástavba areálová, do 2NP ;
Funkčné usporiadanie:
 bývanie;
Časti obce súčasťou Školskej osi (miestna urbanistická vetva)
Súčasťou Školskej urbanistickej osi sú PFČasti:
PF Časť ŠKOLSKÁ, ZÁHRADNÁ
Priestorové usporiadanie - je vyformované, uličná, voľná zástavba do 2NP. Nachádza sa tu niekoľko voľných
prelúk s možnosťou dostavby, určenie stavebnej čiary podľa susediacich stavieb, resp. dodržať min. 6m odstup
stavby od uličnej čiary.
Funkčné usporiadanie – bývanie
Periférne časti obce
PFČasti existujúce - MAUZÓLEUM, VETERNÁ, KRÁTKA, SVATOPLUKOVA, KUKUČÍNOVA, POZDĹŽNA.
Priestorové usporiadanie:
je vyformované, uličná, voľná zástavba do 2NP. Nachádza sa tu niekoľko voľných prelúk
s možnosťou dostavby, určenie stavebnej čiary podľa susediacich stavieb, resp. dodržať min. 6m
odstup stavby od uličnej čiary.
Funkčné usporiadanie:
bývanie;
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PFČasti novonavrhované - ZÁVETRIE, V ZÁHRADÁCH
Navrhované plochy pre výstavbu v súkromných záhradách rodiných domov.
Priestorové usporiadanie: zástavba uličná voľná, do 2NP;
Funkčné usporiadanie: bývanie.
Časti obce so zástavbou v prírodných celkoch
Táto časť zahŕňa PFčasti PRIEMYSELNÝ PARK, HAGARKIN MLYN, RYBÁRSKY DOM, PARK ŠPORTU,
PANORÁMA a ŽIDOVSKÝ CINTORÍN.
PFčasť PRIEMYSELNÝ PARK
V tejto PFČasti vytvárame plochu pre výstavbu priemyselného parku, ktorý bude primknutý k súčasnému
priemyselnému parku Partizánske Podlužie-Luh, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Bielice. Z neho
bude dopravné napojenie ;vrátane inžinierskych sietí. Pozitívom navrhovaného riešenia je zvýšenie pracovných
píložitostí pre občanou obce a ekonomické hľadisko. Vzhľadom na to, že priemyselná zóna bude rozšírením
existujúceho výrobného parku nemude mať na územie obce negatívny vplyv nákladná dopravy. Význam
navrhovaného priemyselného parku bude o to väčší po zrealizovaní rýchlostnej komunikácie R8, ktorej zjazd
bude zaústený v časti vstupu do súčasného priemyselného parku. Negatívom navrhovaného riešenia je záber
kvalitnej poľnohospodárskej pôdy.
Priestorové usporiadanie: Priestorovo sa bude jednať o areálovú zástavbu s podlažnosťou max. 2.NP. Poloha
stavebnej čiary nie je regulovaná. Zastavaná plocha objektmi môže byť max. 40%. V rámci areálu je nevyhnutné
dodržať plochy environmentálnej vegetácie. V návrhu vytvárame predpoklady pre vznik nadobecných výrobných
funkcií alebo vyššej a špecifickej vybavenosti. Doporučujeme tu umiestňovať výrobné funkcie, ktoré sú prípustné
len na základe dostatočného odstupu od zastavaného územia s obytnou funkciou, čím nebudú negatívne
ovplyvňovať funkcie bývania. Umiestňovanie funkcií základnej vybavenosti sem taktiež neodporúčame
Funkčné usporiadanie: výrobná a/alebo vybavenostná vyššia a/alebo špecifická;
PFčasť HAGARKIN MLYN
V tejto PFČasti (23,1á) vytvárame plochu pre výstavbu rekrečno-turistického areálu s edukačným programom
v oblasti prírodnej a historickej náuky, napr. škola v prírode spojená s agriturizmom zameraným na bylinkársku
tradíciu a pestovanie liečivých bylín, múzeum spracovania rastlinnej produkcie v minulosti (prípadné sfunkčnenie
mlyna ako názornej ukážky), východiskový bod náučného chodníka a zastávka cyklotrasy..... Súčasťou areálu
bude okrem zrekonštruovaného objektu starého mlynu aj odstavná plocha pre parkovanie, inžinierske siete
a enviromentálna zeleň.
Priestorové usporiadanie: areálová zástavba do 2NP, zastavaná plocha objektmi môže byť max. 40%. Súčasť
plochy je nevyhnutná infraštruktúra.
Funkčné usporiadanie: rekreačná vybavenosť zameraná na agroturisticku; iné vybavenostné funkcie
nedoporučujeme, ine využitie je neprípustné.
PFčasť RYBÁRSKY DOM
Novonavrhovaná plocha (10á) určená pre klubové priestory rybárskeho zväzu, reštauráciu, a pod, v rámci plochy
príslušiace stavebné objekty a nevyhnutná infraštruktúra vrátane riešenia parkovania.
Priestorové usporiadanie: solitérna zástavba do 1NP, poloha stavebnej čiary nie je regulovaná, zastavaná plocha
objektmi môže byť max. 40%.
Funkčné usporiadanie: občianska vybavenosť, iné využitie je neprípustné.
PFčasť PARK ŠPORTU
Novonavrhovaná plocha (1,25ha) určená pre vybudovanie parku v prírodnom prostredí s integrovanou športovou
plochou pre cyklo-cross, frisbee, minigolf, petang, lanové centrum a pod, v rámci plochy. Jedná sa o stavbu
obecného záujmu. Nakoľko sa jedná o plochu so športovým využitím, bude zeleň rozširujúcu zelene u pre účely
Je potrebné dodržať koeficient zelene 80%
PFčasť PANORÁMA
Novonavrhovaná plocha (5,3á) je určená pre vytvorenie malého občerstvovacieho zariadenia so zosileným
sociálnym zázemím pre motoristov (kaviareň, bistro alt. motorest) a s rozhľadňou. Plocha je primknutá k priestoru
súčasného odpočívadla. Ktoré nemá vybudované, resp. má zdevastované zariadenie malou architektúrou.
Navrhovaný objekt výrazne posilní tento silný urbanistický bod na „žabokreckom kopci“ a fukčne doplní služby
motoristom a turistom. Pre navrhovaný objekt je kladený vysoký architektonický nárok a doporučujeme stavbu
realizovať prostredníctvom architektonickej súťaže a schválením obecným zastupiteľstvom.
Priestorové usporiadanie: solitérna zástavba do 2NP, poloha stavebnej čiary nie je regulovaná, zastavaná plocha
objektmi môže byť max. 40%. Súčasť plochy je nevyhnutná infraštruktúra.
Funkčné usporiadanie: občianska vybavenosť-stavba obec záujmu, iné využitie je neprípustné.
PFčasť ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
Neudržiavaný a spustnutý areál Židovského cintorína sa nachádza mimo obce v severovýchodnej časti katastra
s veľkosťou 3,8á.
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Návrh počíta s premenou pôvodného pohrebiska na pietny areál so zachovaním ochranného pásma a vytvorením
parkovej úpravy.
7.1.4 VÝZNAMNÉ OBECNÉ STAVBY
Obecný dom
Súčasný obecný úrad nachádzajúci sa v PFČasti Pri škole navrhujeme po vybudovaní navrhovaného Obecného
domu nahradiť inou občianskou vybavenosťou zodpovedajúcou tejto polohe. Funkciu obecného úradu
navrhujeme premiestniť do novonavrhovanej budovy OBECNÉHO DOMU, rozšíreného o ďalšie obecné funkcie
v centrálnej časti námestia. Navrhujeme, aby stavba tvorila kontrapunkt solitérnej stavby kostola a spolu s ňím vrátane centrálneho medzipriestoru (námestíčka v námestí) vytvárali funkciu urbanistickej dominanty celého
námestia. Pôvodný objekt v asti schodiska môže byť doplnený/nadstavený o výhliadkovú obecnú vežu.
Obrázok 20 Nevyužívaný objekt Jednota v centre obce - potencionálny objet Obecného domu

Obrázok 21 Súčasný Obecnú úrad v PFČasti Pri škole

Rím. kat. kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov
Starý kostol stál na priestranstve rím. kat. farskej záhrady pred budovou fary. Pochádzal údajne zo XVI. storočia
Úprava obce a jej námestia sa započala v roku 1911 stavbou nového kostola na rozsiahlom námestí, ktoré
predtým slúžilo ako jarmočnište obohnaté drevenými galandermi, na ktoré sa priväzoval rožný statok počas
dobytčích trhov (jarmokov). Nový kostol v secessionisticko - románskom slohu dal vystavať patrón r.k.
farnosti, nitriansky biskup gróf Viliam Batthyany (Batťáni) podľa plánov staviteľa - architekta Jána Bílika z
Bánoviec n/Bebr. na námestí nákladom 200.000 Kčs. Stavba bola prevedená v roku 1911-13. Vtedy boli
vysadené mladé lipky na námestí okolo kostola. Každá rodina mala svoju lipku, pod ktorej korene bola uložená
fľaška s písmom darcu na večnú pamiatku. Starý kostol bol predtým zbúraný a materiál stavebný použitý do
nových základov.
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Obrázok 22 Rím. kat. kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov

Veža obytná
NKP evidovaná v Ústrednom pamiatkovom fonde pod číslom 280/0. Bývalá gotická strážna veža bola postavená
okolo roku 1320.
Stredoveké opevnené zemepanské sídlo z polovice 14. storočia, rozšírené a renesančne upravené v 16. a 17.
storočí. V 20.storočí bolo zmodernizované pre obytné účely (obytný dom) ako trojpodlažná podpivničená stavba
na nepravidelnom pôdoryse s ojedinele zachovanou dispozíciou, klenbami a kamenným tvaroslovím. Pivnica je
zaklenutá na stredový stĺp. Jadrom objektu je dvojtrakt, vytvorený stredovekou vežovitou stavbou s obdĺžnikovým
pôdorysom. Z doposiaľ známych stredovekých zemianskych sídel pevnostného
charakteru sa v najpôvodnejšej podobe zachovala len obytná pevnosť – tvŕdza v Žabokrekoch, ako doklad
o rozsahu a dispozičnej podobe tohto druhu šľachtických sídel zo 14. storočia. Zapadá do typológie
stredoeurópskych panských sídiel na vidieku.
Obrázok 23 Gotická tvŕdza

41

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
Mauzóleum
NKP evidovaná v Ústrednom pamiatkovom fonde pod číslom 1056/0.
Solitérna stavba mauzólea je umiestnená v strede obdĺžnikovej parcely pri hlavnej ceste prechádzajúcej cez
obec, v jej južnej časti. Pozemok má parkovú úpravu a nachádzajú sa v ňom vzrastlé stromy. Je ohraničený
pôvodnou ohradou z kovaných dielcov, sledujúcou hranicu parcely. Výstavba prebehla okolo r. 1913 a objekt dala
postaviť Františka Andreánszka rod. Zsambokréthy po smrti svojho manžela Emila (+1913).
Samostatne stojaca reprezentatívna sepulkrálna stavba s hrobkou v podzemí. Objekt centrálne riešený, kde
základ stavby tvorí pôdorys štvorca, majúci na troch stranách apsidovo riešené polygonálne uzatvorené priestory.
Objekt má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie. Špecifické architektonické riešenie exteriéru a interiéru
stavby vzhľadom na jeho pôvodné určenie je ojedinelým príkladom v rámci regiónu stredného a horného Ponitria.
Obrázok 24 Mauzóleum

Kultúrny dom
Kultúrny dom je situovaný v západnej časti hlavného námestia. Čelná fasáda je mierne ustúpená od frontu
historických fasád. Zo severnej strany objektu je hlavná prístupová komunikácia do západnej časti obce konkrétne do PF Časti Pri škole, v ktorej sa nachádzajú staby občianskej vybavenosti ( pošta, zdravotné
stredisko, materská škola, základná škola a obecný úrad. Kultúrny dom má vybudovanú viacúčelovú sálu s
kapacitou cca 120 miest. Súčasťou dvojpodlžného kultúrneho domu je knižnica a priestory, v ktorých sídlia rozne
obecné občianske organizácie a združenia. Objekt je plochostrešný. Pred objekt navrhujeme vybudovať
chýbajúce parkovisko a malú architektúru, ktorou by sa začlenil objekt do pôvodnej zástavby námestia.
Základná škola
Budova školy, 2-podlažná stavba a prislúchajúci areál základnej školy je situovaný na ploche 1,6ha. Má vlastnú
telocvičňu, vonkajšie viacúčelové ihrisko a priľahlé spevnené plochy a areálovú zeleň. Súčaťou areálu je
materská škola. Objekt je z časti zrekonštruovaný. Areál je potrebné zrekonštruovať a zmodernizovať, nakoľko
predstavuje významný potenciál obce. V areály školy navrhujeme funkčné využitie výhradne pre športovo
vzdelávacie účely. V prípade nárastu obyvateľstva obce uzavretý areál školy tvorí plošnú rezervu pre potrebné
rozšírenie kapacity školy. Pozemky pod areálom základnej školy a areálom materskej školy je potrebné
majetkovo právne vysporiadať, nakoľko súčasný stav znemožňuje Základnej škole s meterskou školou Žabokreky
nad Nitrou ako samostatne rozpočtovej organizácii realizovať rozvojové projekty
Obrázok 25 Základná škola
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Materská škola
Budova školy je plochostrechá 2-podlažná stavba. Nachádza sa na ploche 0,17ha.
Počet učiteľov je 4. V areáli sa nachádza školský dvor s trávnatou plochou. Materská škola má vlastnú kuchyňu
a telocvičňu
Nový Cintorín a dom smútku Žabokreky nad Nitrou
Cintorín so solitérnou stavbou domu smútku kruhového pôdorysného tvaru zastrešeného kuželovou strechou
dominuje od príchodu z Ostratíc v severozápadnej časti obce. Dom smútku je situovaný na konci areálu cintorína
a prístup je z priamej komunikácie lemovanej po oboch stranách alejou stromov. Rozloha cintorínu je takmer 1ha.
Pred areálom cintorína navrhujeme vybudovať verejné priestranstvo so zeleňou a parkoviskom, ktoré bude
nadväzovať na protiľahlú zástavbu s občianskou vybavenosťou pri Ostratickej ceste a tvoriť centrum II. úrovne.
Priamo na areál cintorína nadväzuje zo západnej strany pietny park, ktorý je deliacim prvkom medzi navrhovanou
bytovou výstavbou. Návrh počíta s rezervou pre rozšírenie plochy pohrebiska severným smerom. Nakoľko
cintorín bol v nedávnej minulost spustený do prevádzky, rozšírenie cintorínu je len nevyhnutné opatrie pre ďalekú
budúcnosť.
Obrázok 26 Dom smútku PFčasť Nový cintorín

Starý Cintorín
Menší cintorín (0,53ha) v južnej časti obce (PFČasť Topoľčianska cesta) sa nachádza v križovatke ulice Janka
Matušku a cesty I/64. Areál cintorína sa nachádza v zástavbe rodinných domov a priľahlých záhrad. Plošná
kapacita cintorína je v súčasnosti vyčerpaná. Súčasťou cintorínu je vzrastlá vegetácia – stromová alej.
Starý Židovský cintorín
Je situovaný v prírodnom PF Celku Bánovská pahorkatina severovýchodne nad obcou. Neudržiavaný a spustnutý
areál Židovského cintorína o rozlohe 0,36ha sa nachádza mimo obce v severnej časti katastra a je oplotený
murovaným plotom. Návrh počíta s premenou pôvodného pohrebiska na pietny areál so zachovaním ochranného
pásma a vytvorením parkovej úpravy. Relaxačné a meditačné miesto s panoramatickým výhľadom na pohorie
Tribeč a Vtáčnik by slúžilo nielen pre obyvateľom obce ale aj turistom zo širokého okolia. Okolo parku navrhujeme
cyklistickú a turistickú trasu.
Pošta a zdravotné stredisko
Sú situované v budove v PFČasti Pri škole, ktorá tvorí kolmý, líniový meander v strede západnej časti hlavného
námestia. Objekt je prízemný s priľahlou parkovacou plochou a väzbou na miestnu komunikáciu prechádzajúcou
touto časťou. V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou plánujeme popred budovu realizovať komunikačný prepoj do
navrhovanej PFČasti Rabínova, cez ktorú bude táto časť obce prepojená s Ostratickou cestou.
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Obrázok 27 Zdravotné stredisko vo väzbe na verejné priestranstvo

Hagarkin mlyn
Nachádza sa v extraviláne obce, pri Žabokreckom potoku. Mlyn je spomínaný už v roku 1778. V súčasnosti sa na
mieste mlyna nachádza ruina so zachovanými obvodovými múrmi a v celku jasne identifikovateľný areál mlynu,
vrátane prívodného kanálu. V Návrhu UPNO navrhujeme nanovo vybudovať objekt, v ktorom by sa nachádzala
prevádzka školy v prírode s rekreačno-športové (turstické) edukačné zariadenie.

7.2

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

7.2.1 SÚČASNÁ ŠTRUKTÚRA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Najbežnejšou a najrozšírenejšou formou verejných priestranstiev je ulica, ktorá je takmer výlučne vymedzená
prvkami malej architektúry (plotmi) pri jednotlivých nehnuteľnostiach – ulica s odsadenou zástavbou, výnimočne
samotnou zástavbou – ulica s prisadenou zástavbou. V extravilánovej časti sú priestranstvá tvorené verejným
priestranstvom typu cesta – priestranstvo neohraničené žiadnou zástavbou.
Funkčne sú nasledovné typy priestranstiev:
 pre tranzitujúcu dopravu bez možnosti prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam (železnica)
 pre tranzitujúcu dopravu s možnosťou prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam (priestranstvo s cestou I/64)
 pre tranzitujúcu dopravu s možnosťou prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam (priestranstvo s cestou
III/05047 a III/06495)
 pre prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam a čiastočný tranzit
 pre prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam
 pre účelový prístup (najmä poľné cesty)
V rámci štruktúry verejných priestranstiev je kľúčovým prvkom existujúci centrálny obecný priestor – námestie,
z ktorého sa odvádza celý urbanistický koncept regulácie územia obce. Negatívnym prvkom je prieťah cesty
I/64narastajúca intenzita dopravy a to hlavne tranzitnej, nákladnej. Veľkým prínosom z toho hľadiska bude
vybudovanie regionálnej vetvy R8, ktorá výrazne odľahší dopravu prechádzajúcou obcou.
Ostatné uličné priestory majú skôr jednotlivo kvalitatívne nedostatky. V PFČastiach Tehelňová, Úzka a Poľná je
priestranstvo svojím šírkovým vymedzením poddimenzované. Prieťah cesty I/64 centrom obce je na viacerých
miestach potrebné doplniť bezpečnostnými a spomaľovacími prvkami pre pohodlný presun peších v rámci plochy
námestia. Výrazne konfliktné miesto predstavuje prechod peších zo severného zastavaného územia zbernou
pešou trasou z ulice Vodárenská cez oblúkový prieťah Ostratickej cesty (cesta III/05047 a jej prepojovacieho
úseku III/06495) do námestia Vendelína Murína. Tento úsek je potrebné riešiť formou dopravnej a urbanistickej
štúdie, v ktorej sa navrhne nové zaústenie Ostratickej cety do námestia odbočením a dostatočne široké verejné
priestranstvo pre realizáciu ploch pre peších a cyklistov, bezpečnostných prvkov a sprievodnej zelene.
7.2.2 NÁVRH ROZVOJA ŠTRUKTÚRY PRIESTRANSTIEV
S budúcim rozvojom stavebnej štruktúry súvisí aj rozvoj štruktúry verejných priestranstiev, ktoré
budú založené na identických princípoch ako je tomu doteraz – rozvoj verejných priestranstiev v uličnej
forme s vymedzením malou architektúrou – plotmi pri jednotlivých nehnuteľnostiach, z nášho pohľadu
primeraný vidiecky urbanistický ráz. K tomuto všeobecnému princípu stanovujeme v centrálnom
priestore obce výnimku, kde sa navrhuje kompaktná uličná zástavba – vymedzenie priestoru bude priamo
jednotlivými objektmi čím sledujeme skvalitnenie vymedzenia najvýznamnejšieho obecného priestoru návestia. Na ploche návestia sú / budú okrem toho priamo umiestnené najvýznamnejšie solitérne stavby
– obecný dom, kostol, navrhovaná obecná veža a pod. K tomuto ústrednému priestoru obce budú
doplnené ďalšie tri priestory typu námestie, ktoré umožňujú vytvorenie väčších priestranstiev pri
významnejších vybavenostných objektoch. Osobitné postavenie má líniové priestranstvo s cestou I/64,
a Ostratickou cestou (III/05047 a III/06495) kde je umiestnený dopravný tranzit – po zrealozovaní
rýchlostnej cesty R8 predpokladáme významnejšie prispôsobenie tohoto priestranstva pre potreby obce.
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Z funkčného hľadiska najväčšiu preferenciu budú mať priestranstvá slúžiace výhradne pre prístup k jednotlivým
nehnuteľnostiam, vybrané priestranstvá budú slúžiť pre prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam v kombinácii
s vnútroobecným tranzitom. Najvýznamnejší priestor z pohľadu funkcie bude hlavný obecný priestor – námestie,
kde budú dominovať najmä spoločenské funkcie v kombinácii s prístupom k významným objektom umiestnenými
na priestranstve.
Rozvoj verejných priestranstiev podobne ako zástavba bude kopírovať etapovitosť rozširovania zastavaného
územia.
Hlavné centrum obce (centrum I. úrovne)
Ústredný priestor obce je v súčasnej dobe historicky zadefinovaný a je v štádiu „dotvárnenia“. Definované je
polohou významných stavieb (kostol, budova Jednoty, penzión Stará pumpa, kultúrny dom, Stará pekáreň,
rezidencia Tatra banka, Stará Židovská škola...), plochou lipového parku okolo areálu kostola a uličnou
zástavbou. PFČasť CENTRUM Žabokreky nad Nitrou je pomenované ako NÁMESTIE VENDELÍNA MURÍNA.
Vybudovaný ústredný obecný priestor so svojimi priestorovými možnosťami, kde je možné vytvoriť primeraný
kvalitný priestor pre spoločenský život obce, sa nachádza v ťažiskovej polohe obce a súčasne leží na
urbanistickej osi, ktorá toto centrum prepája s centrami ostatných obcí resp. s regionálnymi centrami Partizánske,
Bánovce nad Bebravou a Topoľčany.
Priestorovo sa jedná o námestie obdĺžníkového pôdorysu. Ťažisko – stred námestia pozostáva z centrálnej
spevnenej plochy (pre usporadúvanie spoločenských udalostí), v jadre ktorej sa nachádza urbanistickoarchitektonický prvok typu fontána, socha, stĺpové hodiny, solitérny strom...... Na jadro návestia priamo aj
nepriamo naväzujú solitérne objekty - kostol s obecným domom, a kompaktná zástavba historických objektov v
centre obce vrátane plochy parku, ktoré tvoria významný urbanistický akcent a hodnotu centra obce.
Funkčne je tu dominantná spoločenská funkcia, ktorej je potrebné podriadiť všetky ostatné funkcie. Na západnej
strane námestia v smere juh – sever s vidlicovým rozbočením v svernej časti na východ a západ má priestranstvo
funkciu tranzitu v kombinácii s prístupom. Túto časť návestia navrhujeme vizuálne oddeliť vzrastlou vegetáciou.
Na východnej strane medzi objektmi obecného domu a kostola sa križuje spoločenská funkcia námestia
s vnútroobecným trazitným priestranstvom.
Obrázok 28 Schéma verejné priestranstvá

Centrá II. úrovne
Patria sem:
 PFČasť PRI ŠKOLE;
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 PFČasť PRI JARMOČISKU;
 PFČasť PROMENÁDA;
 PFČasť NOVÝ CINTORÍN.
 Tieto časti nesú pomenovanie Návestie.
PFČasť Pri škole je existujúce priestranstvo, ktoré tvorí kolmý, líniový meander v strede západnej časti hlavného
námestia Vendelína Murína. V tejto PFČasti je potrebné doformovať verejné priestranstvo (v súčasnej dobe už
zadefinované zástavbou budou s občianskou vybavenosťou) na funkcie viažúce sa k rozvoju vzdelávacích,
výchovných, športových, zdravotných a iných služieb základnej občianskej vybavenosti.
Priestorovo sa jedná o návestie, kde ťažisko verejného priestranstva sa nachádza v zelenej ploche parčíka,
nachádzajúceho sa pred priečelím pošty so zdravotným strediskom, ktoré priamo naväzuje na uličný priestor.
Toto priestranstvo - medzi objektami základnej a materskej školy, navrhujeme riešiť ako líniové návestičko šírky
cca 22-28m s asymetricky umiestneným parčíkom pri pošte, v strede ktorého bude umiestnený pás zelene
s alejou stromov a prvky malej archietktúry (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, zátarasové stĺpiky, stojany na
bicykle.... Ohraničenie návestia bude voľnou uličnou zástavbou do 2NP.
Funkčne tu dominuje spoločenská funkcia, ktorá je kombinovaná s funkciou prístupu a čiastočným
vnútroobecným tranzitom. Navrhujeme v tejto časti uplatniť systém dopravných spomaľovačov a obmedzenie
rýchlosti. Vstup do hospodárskeho dvora za obecným úradom navrhujeme premiestniť zo Sládkovičovej ulice.
V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou plánujeme v tejto PFčasti zrealizovať komunikačný prepoj s Ostratickou
cestou cez novo navrhované verejné priestranstvo PFČasť Rabínova.
Obrázok 29 Verejné priestranstvo PFčasť Pri škole

PFČasť Pri Jarmočisku, je z časti vyformované priestranstvo v severovýchodnej časti obce v súbehu ciest s
účelovým dopravným prístupom s agrárne využívaného severne situovaného územia obce, ktorý sa v mieste
spojnice napája na priestranstvo cesty s dopravným tranzitom a prístupom.
Priestrovo sa jedná o priestranstvo obdĺžnikového tvaru v šírke cca 30m a hĺbke cca 50m. Ohraničenie námestia
bude voľnou uličnou zástavbou do 2NP.
Funkčne priestranstvo slúži pre prístup k nehnuteľnostiam a ako prístup do extravilánu obce. Toto navrhované
priestranstvo – návestie navrhujeme funkčne organizovať k potrebám, ktoré sa viažu k agroturistickému areálu
produkčnej živočíšnej farmy (ubytovanie, reštaurácie, pivovar, predajňa výrobkou z farmy....).
PFČasť Promenáda, je novonavrhované líniové verejné priestranstvo, ktoré zlúčilo plochu zelene starého
cintorína, plochu parku pri mauzóleu a areál športového areálu s fotbalovým ihriskom do jednotne pôsobiaceho
celku, ktorého centrom je návestie v podobe parku. V jeho jadre sú ukončené líniové pešie prvky - promenády,
spajajúce centrum obce s prírodným areálom PFčať Park športu pri biocentre Štrkovec.
Priestorovo stred námestia pozostáva z centrálnej spevnenej plochy – námestíčka s rozmermi cca 30x40m,
v jadre ktorého je situovaný dominantný urbanisticko - architektonický prvok napr. solitérny strom, socha,
umelecké dielo.... Na jadro návestia z východnej a západnej strany naväzuje parková stromová zeleň. Zo severu
a juhu bude návestie ohraničené voľnou uličnou zástavbou do 2NP. Promenáda, prepájajúca námestie Vendelína
Murína so športovým areálom je vedená vonkajším okrajom Topoľčianskej cesty popri rpiekope pod Tvrdzou.
Priestranstvo pre peších a cyklistou bude oddelené od prieťahu cesty I/64 izolačným pásom zelene sprevádzaná
alejou stromov.
Funkčne priestranstvo slúži prioritne pre tranzit. Námestie tvorí vstupnú bránu do športovo-rekreačnej zóny obce,
ktorej dominuje severo–južne orientovaná promenáda sprevádzaná alejou stromou. Promenáda končí
v prírodnom areály biocentra Štrkovec - PFčasť Park športu.
PFČasť Nový cintorín, je existujúce priestranstvo tvoriace plochu s parkoviskom pred portálom so vstupnou
bránou do jestvujúceho areálu nového cintorínu v severozápadnej časti obce Žabokreky nad Nitrou.
Priestrovo sa jedná o priestranstvo trojuholníkového tvaru. Ohraničenie námestia bude zo severnej strany od
Ostratickej cesty voľnou uličnou zástavbou do 2NP. Dominantnú úlohu zohráva sídelná – parková zeleň.
Funkčne priestranstvo slúži pre dopravný tranzit a súčasne pre dopravný prístup.
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Časti obce, ktoré sú súčasťou tzv. Ponitrianskej osi (regionálna cestná vetva) a Bánovskej osi (miestna cestná
vetva)
Patria sem PFČasti: ZA VILOU, TOPOĽČIANSKA CESTA, HYDINÁRNE A OSTRATICKÁ.
PFČasť ZA VILOU
Priestorovo sa jedná o reorganizované priestranstvo, kde navrhujeme zástavbu výlučne zo severnej strany.
V rámci regulovania verejných priestorov je navrhované zjednotenie šírky verejného priestranstva na 18m s
usporiadaním – areálová zástavba do 2NP. Nachádza sa tu priestor pre dostavby, určenie stavebnej čiary podľa
susediacich stavieb, resp. dodržať min. 6m odstup stavby od uličnej čiary. Priestranstvo je vymedzené prvkami
malej architektúry (plotmi), v navrhovaných častiach sa pripúšťa aj priamo zástavbou. V uličnom priestore sa
umiestni cestná komunikácia B1 13.5/50 s obojstrannými chodníkmi a cyklochodníkmi. V rámci uličného priestoru
je potrebné vytvoriť aj zelený pás s environmentálnou vegetáciou min. 5% podielom.
Funkčne priestranstvo slúži pre dopravný tranzit a súčasne pre dopravný prístup.
PFČasť TOPOĽČIANSKA CESTA, HYDINÁRNE
Priestorovo sa jedná o čiastočne zástavbou vyformované, existujúce priestranstvo s tranzitnou funkciou, do
ktorého sú po oboch stranách zaústené obecné uličné priestory a výrobné areály (Strojárne, Hydinárne, čeracia
stanica PH).
V rámci regulovania verejných priestorov je navrhované zjednotenie šírky verejného priestranstva na 18m.
Priestranstvo je vymedzené prvkami malej architektúry (plotmi), v niektorých prípadoch aj priamo zástavbou.
Súčasťou verejného priestranstva v PFčasti Topoľčianska cesta je aj lineárna plocha sídelnej, izolačnej,
stromovej zelene (zdvojená alej) v šírke 18m, situovaná severne od ulice. Na tejto ploche navrhujeme postupne
vytvárať odstavné plochy prislúchajúce pre zástavbu s občianskou vybavenosťou a výrobný areál. V uličnom
priestore sa umiestni cestná komunikácia B1 13.5/50 s obojstrannými chodníkmi a cyklochodníkmi. V rámci
uličného priestoru je potrebné vytvoriť aj zelený pás s environmentálnou vegetáciou min. 5% podielom.
Funkčne priestranstvo slúži pre dopravný tranzit a súčasne pre dopravný prístup.
Obrázok 30 Profil priestranstva v PFČasti ZA VILOU, TOPOĽČIANSKA CESTA, HYDINÁRNE A OSTRATICKÁ.

PFČasť OSTRATICKÁ
Priestorovo sa jedná o vyformované, existujúce priestranstvo s tranzitnou funkciou so šírkou verejného
priestranstva 14m. Priestranstvo je vymedzené prvkami malej architektúry (plotmi). V rámci regulovania verejných
priestorov navrhujeme postupnými krokmi rozšíriť verejné priestranstvo na 18m. V uličnom priestore sa umiestni
cestná komunikácia B1 13.5/50 s obojstrannými chodníkmi a cyklochodníkmi. V rámci uličného priestoru je
potrebné vytvoriť aj zelený pás s environmentálnou vegetáciou min. 5% podielom.
Funkčne priestranstvo slúži pre dopravný tranzit a súčasne pre dopravný prístup.
Obrázok 31 Profil priestranstva v PFČasti OSTRATICKÁ
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Časti obce - ktoré sú súčasťou významných obecných koridorov, resp. slúžia ako prístup k významným
objektom
Patria sem PFČasti existujúce:
TEHELŇOVÁ, ŽELEZNIČIARSKA,
PODJAVORINSKEJ

PRI STANICI,

CINTORÍNSKA,

SLÁDKOVIČOVA,

ŠTEFÁNIKOVA,

a PFČasti navrhované:
PROSTREDNÉ, JANA MATUŠKU, POD VODÁRŇOU, ŠTÚROVA a VYŠNÝ DIEL.
Priestorovo sa jedná o ulice vymedzené prvkami malej architektúry, v niektorých prípadoch aj samotnými
stavbami (kombinácia uličnej odsadenej a prisadenej zástavby). Šírkový parameter priestranstva musí byť
minimálne 12m. V uličnom priestore sa umiestni cestná komunikácia MO 6.5/30 s obojstrannými chodníkmi
a cyklochodníkmi. Ak je to možné, preferuje sa umiestnenie do uličného priestoru aj environmentálna vegetácia.
Funkčne priestranstvo slúži prioritne pre prístup a čiastočne pre vnútroobecný tranzit. Hovoríme
o priestranstvách, ktoré okrem funkcie prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam slúžia aj ako prístup do extravilánu
obce alebo slúžia ako obchádzková trasa pri znemožnenom prejazde cez cestu I/64.
Obrázok 32 Profil priestranstva v PFČasti TEHELŇOVÁ, ŽELEZNIČIARSKA, PRI STANICI, CINTORÍNSKA, SLÁDKOVIČOVA,
ŠTEFÁNIKOVA, PODJAVORINSKEJ, PROSTREDNÉ, JANA MATUŠKU, POD VODÁRŇOU, ŠTÚROVA a VYŠNÝ DIEL.

Periférne časti obce – slúžiace výlučne ako prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam
Patria sem PFČasti existujúce:
MAUZÓLEUM, VETERNÁ, KRÁTKA, KUKUČÍNOVA, PRI KD, ÚZKA, TVŔDZA, VETERNÁ, KRÁTKA,
NIŽŇANSKÉHO a ZÁHRADNÁ.
a PFČasti navrhované:
SVATOPLUKOVA, POD TVRDZOU, POĽNÁ, NIŽNÝ DIEL, V ZÁHRADÁCH, POZDĹŽNA, ZÁVETRIE
a RABÍNOVA.
Priestorovo sa jedná o ulice vymedzené prvkami malej architektúry. Šírkový parameter musí byť minimálne 12m
pri novonavrhovaných priestranstvách a 10m pri existujúcich. Verejné priestranstvá v PFČasti ÚZKA, VETERNÁ,
KRÁTKA, POĽNÁ a SLÁDKOVIČOVA majú šírkový parameter menší - cca 8m, podľa možností je vhodné
postupne tento parameter rozšíriť na min. 10m. V uličnom priestore sa umiestni komunikácia D1 (obytná ulica)
s integráciou automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy s možnosťou umiestnenia aj vegetácie, lavičkového
sedenia a pod. Funkčne hovoríme o funkcii len pre prístup.
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Obrázok 33 Profil priestranstva v PFČasti MAUZÓLEUM, VETERNÁ, KRÁTKA, KUKUČÍNOVA, PRI KD, ÚZKA, TVŔDZA,
VETERNÁ, KRÁTKA, NIŽŇANSKÉHO a ZÁHRADNÁ, SVATOPLUKOVA, POD TVRDZOU, POĽNÁ, NIŽNÝ DIEL, V
ZÁHRADÁCH, POZDĹŽNA, ZÁVETRIE a RABÍNOVA.

Verejné priestranstvo mimo zastavanej časti obce – slúžiace výlučne ako prístup k jednotlivým
nehnuteľnostiam
Patria sem komunikácie spristupňujúce extravilán obce. Medzi existujúce komunikácie so spevneným povrchom
patrí cesta k starému Židovskému cintorínu, cesta k Vodárni, cesta k letisku a cesta k Štrkovisku. Navrhujeme
zrealizovať spevnenú komunikáciu k Hagarkinmu mlynu a rozšíriť a dobudovať priestranstvo pre statickú dopravu
pri vodnej ploche Štrkoviska a pri navrhovanom športovom parku v prírode. Tiež navrhujeme vybudovať odstavnú
plochu pre statickú dopravu pri navrhovanom pietnom parku Židovského cintorína. Cesta k letisku, aj cesta
k Štrkovisku má vybudovaný chranený železničný prejazd s mechanicky otváravou rampou bez svetelnej
signalizácie. V prípade realizácie výhľadového obchvatu I/64 navrhujeme uvažovať s mimoúrovňovým križovaním
ciest.
Priestorovo sa jedná o cesty vymedzené prírodnými interakčnými prvkami. Šírkový parameter verejného
priestranstva navrhujeme min. 8m. V priestore sa umiestni cesta triedy C4 (účelová a prístupová komunikácia) s
možnou integráciou cyklistickej a pešej dopravy a s možnosťou umiestnenia sprievodnej izolačnej vegetácie
a malej architektúry.
Funkčne hovoríme o funkcii prístup a dopravná obsluha.

7.3

SÍDELNÁ VEGETÁCIA

7.3.1 SÚČASNÁ ŠTRUKTÚRA SÍDELNEJ VEGETÁCIE
Z hľadiska funkčného využitia je najviac zastúpená vegetácia produkčná s ekostabilizujúcou a/alebo
environmentálnou funkciou v kombinácii s obytnou funkciou (záhrady pri obytných domoch). Táto vegetácia
z pohľadu priestorového využitia je pomerne rozmanitá nakoľko záhrady sa využívajú na viaceré funkcie od
obytnej funkcie až po takmer výsostne produkčnú funkciu.
Druhou najvýznamnejšou zložkou z pohľadu plošného zastúpenia je obytná vegetácia (vegetácia tvoriaca
nádvoria objektov, predzáhradky a pod.). Odhadujeme, že takáto vegetácia tvorí cca. 50% podielu nádvorí. Tieto
dve uvedené zložky vegetácie spolu tvoria najväčší podiel vegetácie v obci ale z pohľadu významnosti sa jedná
o menej významnú vegetáciu.
Významný podiel tvorí aj vegetácia environmentálna (sprievodná vegetácia ulíc). Vegetácia ulíc je tvorená najmä
trvalou bylinnou vegetáciou (trávový porast) so sporadickými vzrastlými drevinami často nepôvodného
charakteru.
Vybavenostná vegetácia (vegetácia ihrísk, cintorínov a pod.) je na ploche 3,7ha. Z pohľadu danej funkcie
a spôsobu využitia táto vegetácia je tvorená najmä bylinným porastom.
Rekreačná vegetácia s ekostabilizačnými a/alebo environmentálnymi funkciami (parky a plochy vegetácie v rámci
nádvorí významných objektov občianskej vybavenosti) tvorí 4,3ha. Táto vegetácia napriek najmenšiemu podielu
tvorí jednu z najvýznamnejších zložiek sídelnej vegetácie.
Vegetácia s ekostabilizačnými funkciami tvorí spolu s rekreačnou vegetáciou najvýznamnejšiu zložku sídelnej
vegetácie.
Najvhodnejší podklad pre rozhodovací proces v kontexte sídelnej vegetácie je Dokument starostlivosti o dreviny.
Všetky obce v zmysle zákona sú povinné obstarať Dokument starostlivosti o dreviny. DSoD je dokumentáciou
ochrany prírody a krajiny a slúži ako podklad pre zabezpečovanie starostlivosti o dreviny i pre rozhodovací
proces. Výstupom DSoD je prehľad o umiestnení a kvalite drevín, ako i o ekologickom, krajinotvornom,
estetickom a kultúrno-historickom význame drevín. Využíva sa tiež pri uplatňovaní náhradnej výsadby za
vyrúbané dreviny. Obstaráva a schvaľuje ho obec a vyhotovuje ho odborne spôsobilá osoba.

49

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
7.3.2 NÁVRH ROZVOJA ŠTRUKTÚRY VEGETÁCIE
Návrh rozvoja sídelnej vegetácie je podriadený filozofii stratégie rozvoja obce (viď. aj 5 Stratégia
rozvoja obce na strane 9), sleduje vytvorenie funkčnej kostry obecnej vegetácie, ktorá bude rovnomerne
rozložená / dostupná v rámci zastavaného územia obce. Predovšetkým chápeme za najpodstatnejšiu
zložku sídelnej vegetácie rekreačnú vegetáciu s ekostabilizačnými a/alebo environmentálnymi funkciami
– teda najmä parkovú zeleň. Plochy parkov navrhujeme vytvoriť pri všetkých navrhovaných centrách, čím
sa sleduje „rozšírenie“ plôch centra o významné rekreačné a športové aktivity. Sekundárny význam tejto
vegetácie je „priblíženie“ fenoménu rieky vrátane sprievodnej vegetácie k zástavbe a umožniť tak
prepojenie s krajinou. Vzhľadom k prírodným danostiam budú tieto plochy umiestnené na zníženej terase
oproti zástavbe obce – prípadné priesaky spodných vôd na povrch alebo vyšší stav podzemných vôd
bude zachytávaný práve v týchto lokalitách.
Najvýznamnejšou zložkou sídelnej vegetácie bude tzv. rekreačná vegetácia, ktorá z pohľadu vnímania obyvateľov
ako aj z pohľadu významnosti ich umiestnenia bude tvorí „zelenú dominantu“ obce. Budú sem patriť PFČasti
Centrum žabokreky nad Nitrou, Pri Jarmočisku, Promenáda,. Nakoľko sa jedná o najcharakteristickejšiu
vegetáciu je nevyhnutné tomu podriadiť aj jej druhové zloženie a jednotlivé parky založiť na významných
sadovníckych projektoch, ktoré budú odrážať typ lokality a regiónu. Tieto plochy budú významné aj z pohľadu
vťahovania (navrhovanej) krajinnej vegetácie do zástavby.
K tomuto typu vegetácie sa budú dať priradiť aj plochy existujúcich pohrebísk (cintorínov), ktoré sú doplnené o
pietne parky.
Významnou zložkou sídelnej vegetácie bude zostávať aj vegetácia ekostabilizujúca (sprievodná vegetácia potoka
Hydina a Žabokreckého potoka), ktorá v rámci návrhu bude rozšírená o cca. 1,5ha.
Vysoký zreteľ je potrebné venovať aj vegetácii v rámci centrálnych priestorov – hlavného námestia a návestí,
osobitne vegetácii na hlavnom obecnom návestí, ktoré plnia síce skôr „dekoračnú“ funkciu ale významne
a nerozlučne ho dotvárajú. Je však potrebné hovoriť skôr o vegetácii v rámci spevnených plôch ako
o samostatných plochách zelene.
V nesposlednom rade je potrebné pozornosť venovať aj tzv. environmentálnej vegetácii, t.j. sprievodnej vegetácii
verejných – líniových priestranstiev a vegetácii vybavenostných a výrobných areálov (ochranná a izolačná
funkcia). Najmä vybavenostno-výrobné areály amusia dodržať navrhovanú výsadbu.
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Obrázok 34 Schéma sídelnej vegetácie

V kontaktných polohách zastavaného územia obce a krajiny v PFČastiach je potrebné pre zmiernenie vplyvov
otvorenej krajiny na zastavané územie a naopak vytvoriť zelený izolačný pás v šírke min. 10m – prechodové
pásmo.
Pre obytnú vegetáciu a extenzívnu produkčnú vegetáciu je miera regulácie najnižšia a sústreďuje sa najmä do
priestorovej a kvantitatívnej regulácie. Je potrebné dbať najmä na dodržanie „zadnej línie“ zástavby a ponechanie
priestoru pre jednotlivé záhrady.
Pre všetky uvedené lokality je vhodné druhovo uprednostniť najmä vegetáciu vhodnú do daného regiónu, napr.:
dub cerový (Quercus cerris), dub letný (Quercus robur), dub zimný (Quercus petraea), dub mnohoplodý (Quercus
polycarpa), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), brest hrabolistý (Ulmus minor), lipa
malolistá (Tilia cordata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Z krovín je možné použiť druhy slivka trnková (Prunus
spinosa), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), lieska obyčajná (Corylus
avellana), svíb krvavý (Swida sanguinea), druhy rodu hloh (Crataegus monogyna agg., C. laevigata agg.),
rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica), pre vlhšie stanovištia (údolie potoka) najmä tieto druhy: vŕba krehká
(Salix fragilis), vŕba rakytová (Salix caprea), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), topoľ osikový (Populus tremula),
čremcha strapcovitá (Padus avium), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), brest hrabolistý (Ulmus minor), javor poľný
(Acer campestre), z krovín vŕba purpurová (Salix purpurea), svíb krvavý (Swida sanguinea), rešetliak prečisťujúci
(Rhamnus catharticus), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh (Crataegus monogyna agg., C.
laevigata agg.), kalina obyčajná (Viburnum opulus), krušina jelšová (Frangula alnus).
7.3.3 VÝZNAMNÉ LOKALITY VEGETÁCIE
Park na námestí Vendelína Murína
Parkovo upravená plocha situovaná v centrálnom priestore obce, popri estetickej a hygienickej funkcii poskytuje
možnosti pre rekreáciu a trávenie voľného času v rámci obce Žabokreky n/N.
Ide o najvýznamnejší priestor sídelnej vegetácie v obci s pokyvnosťou drevín 40-50%. V druhovom zložení
stromov prevládajú pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum), lipa malolistá (Tilia cordata) a jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), vysadené sú tu aj javor mliečny (Acer platanoides), agát biely (Robinia pseudoacccacia)
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a borovica lesná (Pinus sylvestris). V krovinnom poschodí prevládajú okrasné kry – tuje (Thuja sp.), borievka
(Juniperus sp.), hloh (Crataegus sp.), tavoľník (Spirea sp.), zob vtáči (Ligustrum sp.), orgován (Syringa sp.), dráč
(Berberis sp.) a i. Súčasťou parkovej úpravy sú aj lavičky a chodníky, osobitne je upravený priestor pred
kostolom.
V rámci ďalšej úpravy priestoru centrálnej časti obce je vhodné pre výsadbu použiť kultivary dubov, javorov,
brestov a líp, prípadne je možné použiť aj druhy introdukované, avšak do daného klimatického pásma vhodné napr. Sofora japonská (Sophora japonica), platan západný (Platanus occidentalis), brestovec západný (Celtis
occidentalis), celtis hladký (Celtis leavigata) apod. Ihličnaté dreviny odporúčame obmedziť, nie sú jednak vhodné
do daného vegetačného pásma, jednak narúšajú obraz krajiny.
Parčík pri mauzóleu
Historická plocha zelene pred mauzóleom – v súčasnosti oplotená a neprístupná pre verejnosť, preto s výrazne
obmedzenou oddychovou a rekreačnou funkciou.
Ide o bývalý park, v súčasnosti však nedostatočne udržiavaný, s vysokou pokryvnosťou stromov (60-70%)
a zhoršeným zdravotným stavom drevín. V poraste dominujú staré exempláre tisa obyčajného (Taxus baccata),
ktoré vyžadujú zdravotné zásahy a presvetlenie. Z ostatných stromov tu rastú napr. pagaštan konský (Aesculus
hyppocastanum), smrek obyčajný (Picea abies), tuja západná (Thuja occidentalis). V krovinnom poschodí sa
vyskytujú viaceré druhy okrasných krov.
Táto plocha vyžaduje odbornú sadovnícku údržbu a rekonštrukciu. V budúcnosti by bolo vhodné, aby bola
opätovne sprístupnená verejnosti.
Parčík a záhrada pri Tvŕdzi
Zvyšok historickej plochy zelene a priľahlá záhrada. Ide o oplotenú plochu, v súčasnosti neprístupnú verejnosti –
oddychová a rekreačná funkcia tohto priestoru je preto výrazne obmedzená.
Celková pokryvnosť drevín je 50-60%, pričom dominujú vzrastlé exempláre stromov. V druhovom zložení
prevláda pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum), rasie tu viacero exemplárov lipy malolistej (Tilia cordata),
javora mliečneho (Acer platanoides), agáta bieleho (Robinia pseudoacccacia) a smreka obyčajného (Picea
abies), rastú tu aj borovica lesná (Pinus sylvestris) a pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). V záhradnej časti
rastú najmä orech kráľovský (Juglans regia), slivka domáca (Prunus domestica) a jabloň domáca (Malus
domestica). V krovinnom poschodí okrem okrasných a úžitkových krov rastie najmä baza čierna (Sambucus
nigra).
Parková plocha vyžaduje odbornú sadovnícku údržbu a rekonštrukciu. V budúcnosti by bolo vhodné, aby aspoň
okrasná časť parkovej plochy bola prístupná verejnosti.
Pietny Park pri novom cintoríne Park Promenáda
Novo vybudovaná plocha cintorína s parkovou úpravou pri vstupe, hlavnej prístupovej komunikácii a s výsadbami
popri plote a na ploche parkoviska. Celková pokryvnosť drevín je veľmi malá (do 10%), v areáli prevažuje
trávnatá vegetácia. Rastú tu len okrasné kultivary Prunus cerasifera resp. P. globosa, P. serrulata, z krovín tuje,
zob vtáčí, tavoľník, svíb biely a i.
Starostlivosť o zeleň v areáli cintorína je potrebné zabezpečiť formou odbornej sadovníckej údržby. Odporúčame
postupné zvýšenie podielu stromovej vegetácie v areáli.
Park Promenáda
Predstavuje novo navrhovaný park, ktorý je z časti navrhnutý na ploche starého, v súčasnosti už nevyužívaného
cintorína s kaplnkou. Ide o voľne prístupnú, neoplotenú plochu, ktorej je venovaná i napriek veľkej potencie
minimálna starostlivosť – oddychová a rekreačná funkcia tohto priestoru je preto výrazne obmedzená.
Celková pokryvnosť drevín je 40-50%, pričom dominujú vzrastlé exempláre stromov. V druhovom zložení
prevláda agát biely (Robinia pseudoacccacia).
Lesík pri Farme
Táto vymedzená plocha zelene plní funkciu prepojovacieho článku medzi krajinnou vegetáciou v navrhovanom
biocentre a zastavaným územím. Výsadba by mala svojou druhovou skladbou zodpovedať drevinám tvrdého
lužného lesa.
Park pri Vile
Jedná sa o plochu parkovej záhrady pri Vile v severnej časti obce. Plocha zelene priamo naväzuje na Lesík pri
farme a na biocentrum NBCN4. V spojitosti vytvárajú výrazný prvok sídelnej zelene v obci. Parčík je druhovo
rôznorodý a v súčasnosti udržiavaný. Parčík navrhujeme udržiavať a ochraňovať.
Filtračná zeleň pri strojárňach
Jedná sa o líniovú plochu vegetácie oddelujúcu výrobný areál od prieťahu cesty I/64 a zastavaného územia obce.
V pravidelnej výsadbe stromovej zelene s vyškou založenia koruny minimálne 2,5 m navrhujeme postupným
spôsobom realizovať odstavné plochy pre statickú dopravu, potrebnú k plochám navrhovanej občianskej
vybavenosti a k výrobnému areálu bývalých strojární.
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Aleje
V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou navrhujeme realizovať aleje pre všetky interakčné a enviromentálne prvky
v prírode aj v zastavanom území.
Realizáciu alejí považujeme v návrhu za základný dotvárajúci prvok z hľadiska viacerých významov:
 stromoradia utvárajú harmonický charakter okolitej krajiny a určujú jej typický ráz;
 chránia peších aj cyklistov pred slnečným žiarením, zmierňuje bočný vietor a obmedzuje vírenie prachu z polí
a pohlcujú jemný lietajúci prach a škodliviny produkované automobilmi;
 v zime zmierňujú riziko tvorenia snehových jazykov a obmedzujú hluk, ktorý sa šíri z ciest k obytnej zástavbe.
Návrh umiestnenia trás alejí je zrejmí z výkresovej časti.

8

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

8.1

BÝVANIE

V obci Žabokreky nad Nitrou bolo ku dňu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 evidovaných 433
obývaných domov a 482 obývaných bytov. Priemerná obložnosť jednej obývanej bytovej jednotky je 3,14
obyvateľa.
Žabokreky n.N 2011
Domy celkom
Obývané domy
Neobývané
Byty celkom
Byty obývané
Byty obývané v rodinných domoch
Byty obývané v bytových domoch

484
433
50
537
482
427
48

Opatrenia a návrhy v oblasti bývania
Na komunálnej úrovni obec Žabokreky nad Nitrou rozhodla, že v nasledujúcom období svojou aktívnou politikou
chce podporiť demograficky rast – najmä prípravou nových plôch pre bytovú výstavbu a využitím existujúceho
potenciálu voľných v súčasnej dobe nezastavaných alebo nevyužívaných pozemkov. Cieľom obce Žabokreky nad
Nitrou je zvýšenie počtu obyvateľov o cca. 280 obyvateľov oproti súčasnému stavu v období do roku 2035.
V tejto súvislosti je potrebné predpokladať aj trend znižovania obložnosti jednej bytovej jednotky zo súčasných
3,09 obyvateľa na jeden obývaný byt na odhadovanú hodnotu 2,75 obyvateľa v roku 2035. Prepokladáme preto,
že v tomto období bude potreb cca. o 179 viac bytov ako je tomu v súčasnosti.
tab. 7: Vývoj a prognóza potreby bytov
1991

2001

2011

2035

počet / prognóza obyvateľov

1588

1639

1661

1968

obložnosť bytu

3,31

3,45

3,09

2,75

počet / potreba bytov

480

490

537

716

V rámci územnoplánovacej dokumentácie je rozvoj obce definovaný do dvoch etáp:
V návrhovom období predpokladáme vytvorenie plôch najmä pre potreby bývania pre uvažovaný prognózovaný
teoretický vzrast o 334 domov a 163 bytov v bytových domoch. Vzhľadom na reálnosť výstavby (najmä
problematická realizácia nových domov a bytov v existujúcej zástavbe) bude uvažovaný vzrast na nasledovnej
úrovni:
 140 rodinných domov
 60 bytov v bytových domoch
Spolu predpokladáme, že v návrhovom období sa reálne zrealizuje výstavba 200 nových bytov.
Výhľadové obdobie predstavuje potenciál možného výhľadu rozvoja obce po prognózovanom období bez
časového ohraničenia. Pre výhľadové obdobie je vyčlenená plocha pre ďaľších 76 domov a 50 bytov v bytových
domoch, pričom tieto budú realizované až vyčerpení ploch vyčlenených v rámci návrhového obdobia. Vzhľadom
na reálnosť výstavby bude uvažovaný vzrast na nasledovnej úrovni:
 50 rodinných domov
 30 bytov v bytových domoch
Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra
Obec prijala dokument (lit. 95), v ktorom sa priamo zaviazala k podpore trvalo udržateľného ekonomického a
sociálneho rozvoja obce pomocou obnovy a ďalšieho rozvoja kvality školstva, sociálnych služieb, kultúry a športu,
resp. kvality infraštruktúry podporujúcej tieto špecifické oblasti.
V súčasnosti sa v obci nachádza orientačne 29 prevádzok občianskej vybavenosti. V návrhovom období sa
uvažuje s nárastom 10-tich nových prevádzok občianskej vybavenosti:
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Objekt školského prípadne vzdelávacieho zariadenia (PFčasť Pri škole)
Pastoračné centrum (PFčasť Centrum Žabokreky n/N)
Športové ihrisko s objektom občianskej vybavenosti (PFčasť Promenáda)
Dom seniorov alebo sociálnych služieb
Obecný dom (PFčasť Centrum Žabokreky n/N)
Cca 5 nových prevádzok obchodu a služieb (PFCentrum Žabokreky n/N, Centrá II. úrovne)

8.1.1 ŠKOLSTVO
V obci sa nachádza materská a základná škola. Spolu majú školské zariadenia 30 zamestnancov, z toho 24
v základnej škole a 6 v materskej škole.
Materská škola (základná vybavenosť). Materská škola má dve triedy. V šk. roku 2015/16 ju navštevovalo 42
detí. V areáli sa nachádza školský dvor s trávnatou plochou. Počet pedagogických zamestnancov bol 4.
Základná škola (základná vybavenosť). Základná škola s 1.–9. ročníkom má 9 tried s vyučovacím jazykom
slovenským. V roku 2015/16 ju navštevovalo 154 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov bol 18. Základná
škola má vonkajšie športové ihriská, tenisový kurt, telocvičňu a školskú jedáleň. V škole funguje školský klub detí.
Nachádza sa tu tiež pobočka ZUŠ v Partizánskom – tanečný, hudobný a literárno-dramatický odbor. Školské
zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti sú dostupné najmä v meste Partizánske a Topoľčany.
Opatrenia a návrhy školských zariadení v obci
 Obec pre návrhové obdobie predpokladá stabilizáciu školských zariadení. Navrhujeme súčasný školský areál
doplniť o ďaľšie športové vybavenie a modernizovať súčasné športoviská. Taktiež navrhujeme doplniť
súčasnú parkovú zeleň a zmodernizovať sústavu spevnených a odstavných plôch,
 V rámci územného plánu tvorí rezervu pre ďalší rozvoj školských zariadení zelená plocha medzi materskou
školou a kultúrnym domom a súčasný objekt obecného úradu, ktorý navrhujeme premiestniť do navrhovaného
obecného domu v centre obce,
 V budúcom období sa uvažuje s rozšírením materskej školy o jednu triedu a nárast o dvoch pedagogických
zamestnancov,
 Ostatné školské zariadenia vyššej alebo špecifickej vybavenosti budú dostupné najmä v mestách Topoľčany
a Partizánske.
8.1.2 CIRKEV
V rámci obce je dominantná kresťanská rímsko-katolícka cirkev, iná cirkev má v obci minimálne zastúpenie.
V obci sa nachádzajú dva rímsko-katolícke kostoly, kaplnka a farský úrad.
Farský kostol Narodenia Panny Márie (základná vybavenosť). V k. ú. Žabokreky nad Nitrou sa nachádza
rímsko - katolícky kostol. Omše sa slúžia pravidelne každý deň.
Farský úrad (základná vybavenosť). Obec Žabokreky nad Nitrou patrí do Nitrianskej diecézy.
Cirkevné zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti sú dostupné najmä v meste Partizánske a
Topoľčany.
Opatrenia a návrhy cirkevných zariadení v obci
V rámci návrhu Žabokreky nad Nitrou navrhujeme:
 v priestranstve Námestia v PFČasti Centrum Žabokreky nad Nitrou výstavbu objektu pre potreby rozvoja
cirkevného života obce, napr. pastoračné centrum;
8.1.3 ZDRAVOTNÍCTVO
Súčasný stav a zámer rozvoja zdravotníckych zariadení v obci
V obci sa nachádza jedno zdravotné stredisko s lekárňou.
Zdravotné stredisko (základná vybavenosť). Zdravotné stredisko má 3 ambulancie (všeobecný lekár, zubná
ambulancia, detská ambulancia).
Lekáreň (základná vybavenosť). Lekáreň Sakuli sa nachádza v objekte zdravotného strediska.
Opatrenia a návrhy zdravotníckych zariadení v obci
 Nenavrhuje sa ďalší rozvoj zdravotníckych zariadení, ktorý by vyžadoval nové plošné nároky na zástavbu
 Navrhujeme zvýšiť kvalitu a zintenzívniť služby vybavenia jednotlivých ambulancií a rozšírenie ordinačných
hodín podľa potrieb obyvateľstva.
 Zdravotnícke zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti budú naďalej dostupné najmä
v mestách Topoľčany a Partizánske.
8.1.4 KULTÚRA
Súčasný stav a zámer rozvoja kultúrnych zariadení v obci
Kultúrny život obce je značnej miery závislý od aktivity miestnej samosprávy a činnosti záujmových spolkov
a združení. V obci Žabokreky nad Nitrou prevádzajú svoju činnosť následovné spolky a zväzy:
 Slovenský zväz záhradkárov
54

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
 Miestny spolok Slovenského červeného kríža
 Miestny odbor matice slovenskej
 Zväz zdravotne ťažko postihnutých a zväz postihnutých civilizačnými chorobami
 Zväz protifašistických bojovníkov
 Základná organizácia Chovatelia poštových holubov (CHPH)
Kultúrny dom (základná vybavenosť). Kultúrne zariadenia reprezentuje kultúrny dom, ktorý je lokalizovaný
v centre. Obsahuje viacúčelovú sálu pre cca 200ľudí a kinosálu pre 150 ľudí s príslušným zázemím. V priestoroch
kultúrneho domu sa nachádza obecná knižnica. Kultúrny dom sa využíva na kultúrne podujatia a športové
aktivity.
Obecná knižnica (základná vybavenosť). Obecná knižnica sídli v samostatne prístupnej časti objektu Kultúrneho
domu.
Kultúrne zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti sú dostupné najmä v meste Partizánske resp.
Topoľčany.
Opatrenia a návrhy kultúrnych zariadení v obci
 adaptácia budovy kultúrneho domu na jeho širšie využitie a zlepšenie jeho celkové materiálno-technické a
stavebno-technické zlepšenie;
 výbudovanie parkoviska a spevnenej zhromažďovacej plochy pred kultúrnym domom vrátane dotvorenie
pričelia a priestoru pred budovov;
 vybudovanie priestorov pre potreby záujmových organizácii v plánovanom objekte obecného domu v cejtre
obce;
 iniciovať využtie priestorov parku pri mauzóleu pre špecifické potreby obyvateľov obce a návštevníkov obce;
Kultúrne zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti budú naďalej dostupné najmä v mestách
Topoľčany a Partizánske.
8.1.5 ŠPORT
Súčasný stav a zámer rozvoja športových zariadení v obci
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, pri ktorom je vybudovaný súkromný športový areál „SPORTCENTRUM“
s multifunkčným ihriskom s umelým trávnikom. V areály súkromného športového areálu sa nachádza detské
ihrisko, viacúčelová zábavná plocha a celoročne prevádzkovaný objekt s dvomi bowlingovými dráhami a golfovým
simulátorom. Pri základnej škole sa nachádza telocvičňa. V školskom areáli sa nachádzajú školské ihriská futbalové, basketbalové a tenisový kurt. V obci sa nachádzajú nasledovné športové oddiely:
 Hokejový klub Žabokreky nad Nitrou;
 Telovýchovná jednota AC Žabokreky nad Nitrou;
 Stolnotenisový klub.
Opatrenia a návrhy športových zariadení v obci
Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou z hľadiska rozvoja športu navrhuje:
 vybudovanie nového futbalového, prípadne viacúčelo štadióna s tribúnou na navrhovaných plochách
športovo-rekreačnej občianskej vybavenosti v PFČasti Promenáda, s čím bude súvisieť aj prípadná výstavba
objektov pre zázemie a doplnkovú občiansku vybavenosť;
 v rámci parkových plôch zriaďovať malé, športovo-rekreačné plochy pre obyvateľstvo - najmä pre deti
a mládež;
 súčasné futbalové ihriska navrhujeme zrekonštruovať s dôrazom na odvodnenie plochy ihriska;
 športové zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti budú naďalej dostupné najmä v mestách
Topoľčany a Partizánske.
8.1.6 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Súčasný stav a zámer rozvoja sociálnej vybavenosti a zariadení v obci
V obci priamo nepôsobí žiadne sociálne zariadenie pre seniorov. Opatrovateľská starostlivosť môže byť
vykonávaná individuálnym spôsobom alebo v sociálnom zariadení inej obce.
Sociálne zariadenia charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti sú dostupné najmä v meste Partizánske.
Opatrenia a návrhy sociálnych zariadení v obci
V navrhovaných plochách občianskej vybavenosti (PFčasť centrum Žabokreky nad Nitrou, PFčasť Nový cintorín),
prípadne prestavbou súčasného objektu Obecného úradu (PFČasť Pri Škole) je možnosť vybudovania zariadenia
poskytujúcu sociálnu starostlivosť (domov dôchodcov, dom seniorov.....).
8.1.7 OBCHOD A SLUŽBY
Súčasný stav a zámer rozvoja obchodných zariadení a služieb
V súčasnej dobe je obchodná sieť plne organizovaná do súkromného sektoru riadená výlučne trhovými
podmienka a regulovaná štátom prostredníctvom legislatívy. Nemožno preto hovoriť o univerzálnej koncepcii
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v tomto druhu vybavenosti, túto si vytvárajú jednotlivé spoločnosti resp. fyzické osoby podľa vlastnej stratégie.
Základnú vybavenosť tvorí prevažne potravinový obchod dopĺňaný drogistickým alebo aj priemyselným tovarom,
vyššiu vybavenosť tvoria špecializované maloobchodné jednotky a veľkoobchodné prevádzky.
V obci sa nachádza viacero maloobchodných prevádzok ako aj prevádzok stravovacích služieb základného
štandardu. Nachádza sa tu pošta a niekoľko prevádzok nevýrobného charakteru.
Maloobchodné prevádzky (základná vybavenosť).
V obci sa viaceré maloobchodné prevádzky ako samostatné objekty:
 Potraviny 2x (PFčasť Centrum Žabokreky nad Nitrou a PFčasť Topoľčianska cesta)
 kvetinárstvo 1x (PFČasť Centrum Žabokreky nad Nitrou)
 záhradkárske potreby (PFČasť 102)
 železiarstvo a domáce potreby Habal,
 stavebniny a záhradné doplnky
Prevádzka stravovacích a ubytovacích služieb základného charakteru (základná vybavenosť).
 V obci sa nachádzajú následovné prevádzky:
 Reštaurácia a penzión Stará Pumpa (PFČasť Centrum Žabokreky nad Nitrou);
 Reštaurácia a pohostinstvo Šport Centrum (PFčasť Promenáda)
 Pohostinstvo Cukráreň
 Pohostinstvo Šport
 Súkromná pekáreň (PFČasť Centrum Žabokreky nad Nitrou)
 Pohostinstvo pri novom cintoríne
Prevádzka výrobných a nevýrobných služieb (základná vybavenosť).
V obci sa nachádza viacero samostatných prevádzok:
 kaderníctvo (1x),
 vodárske práce (1x)
 klampiarske práce (1x)
 stavebná firma (2x)
 stolárske (1x)
 projektová kancelária (1x)
 zámočnícke práce(1x)
Poštový úrad (základná vybavenosť).
V obci sa nachádza poštový úrad. Pošta poskytuje základné služby.
Prevádzka pohrebiska (základná vybavenosť).
V obci sa nachádzajú 2 cintoríny. Okrem toho sa v obci nachádza starý židovský cintorín.
Obchodné zariadenia a zariadenia služieb charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti sú dostupné najmä
v meste Partizánske.
Opatrenia a návrhy zariadení obchodu a služieb v obci
 prevádzky obchodu a služieb navrhovať v čo najväčšej miere v PFČasti Centrum Žabokreky nad Nitrou,
PFČasti Promenáda, PFčasti Pri Jarmočisku, PFčasti Pri cintoríne a PFčasti Pri škole.
 Prevádzky obchodu a nevýrobných služieb špecifického charakteru, ktoré majú vyššiu spádovosť zákazníkov
a vyššie nároky na dopravu navrhovať v čo najväčšej miere v PFČasti Topoľčianska cesta a PFčasti
Hydinárne.
 V návrhovo období s nárastom minimálne 7-mich obchodno-vybavenostných prevádzok.

8.2

SPRÁVNE ZARIADENIA

Súčasný stav a zámer rozvoja zariadení samosprávy a štátnej správy
Reforma verejnej správy výrazne posilnila postavenie miestnych samospráv vo vzťahu k ekonomickému
a sociálnemu rozvoju územia. Samospráva obce zastáva svoj úrad v obecnom úrade. Pozostáva zo starostu
obce ako najvyššieho štatutára a 9 poslancov. Pre súčasný rozpočet obce je hlavný zdroj príjmov z podielov daní
najmä fyzických osôb a daň z nehnuteľností, najväčšie výdaje sú na vzdelávanie a podpornú a organizačnú
činnosť.
Obecný úrad (základná vybavenosť). Samospráva obce zastáva svoj úrad v obecnom dome. Obecný úrad ako
najdôležitejšia obecná inštitúcia musí túto skutočnosť reprezentovať funkčnou obsažnosťou (oficiálne povinnosti
vyplývajúce z titulu úradu ako aj neoficiálne povinnosti vytvárajúce súdržnosť komunity obce v oblasti kultúrnospoločenských aktivít).
Matričný úrad (základná vybavenosť). Matričný úrad sídli v spoločnej budove obecného úradu.
Stavebný úrad (základná vybavenosť). V obci sa nenachádza, je zriadený spoločný stavebný úrad, ktorý sídli
v meste Partizánske.
Samosprávne zariadenia a zariadenia štátnej správy charakteru vyššej alebo špecifickej vybavenosti sú dostupné
najmä v meste Partizánske.
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Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou z hľadiska rozvoja zariadení verejnej administratívy a správy
navrhuje:
 zriadiť celoobecné internetové centrum pre občanov,
 zriadiť malú pobočku banky – PFČasť Centrum Žabokreky nad Nitrou;
 vybudovanie nového obecného úradu – obecného domu, situovaného v ploche hlavného námestia Vendelína
Murína, ktorý by mal pokryť zvýšené kvalitatívne nároky na prevádzku obecného domu (napr. slávnostná sála
a pod.). Vonkajším symbolom obecnej samosprávy by mohla byť aj výstavba urbanistickej dominanty (napr.
výhliadková veža orientovaná do priestoru námestia).
 V návrhovo období uvažujeme s nárastom minimálne jednej prevádzky správy obce (obecný dom).

8.3

HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA

Obec Žabokreky nad Nitrou má vzhľadom k povahe rurálneho prostredia jednak poľnohospodársky charakter,
ktorý prezentujú značné plochy poľnohospodársky obrábanej pôdy mimo zastavaného územia obce. V nemalej
miere však zastupujú výrobnú sféru aj plochy priemyselného areálu bývalých strojárni AGROZET, v ktorom sa
nachádzajú výrobné prevádzky priemyselného charakteru.
Celkovo sa v obci v súčasnej dobe nachádza 9 výrobných prevádzok, z toho:
 6 výrobných prevádzok v priemysle;
 3 výrobné prevádzky v poľnohospodárstve.
V návrhovom období uvažujeme s nárastom minimálne o 6 prevádzok (vzhľadom na plánovanú výstavbu
priemyselného parku).
8.3.1 PRIEMYSELNÁ VÝROBA A STAVEBNÍCTVO, SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Súčasný stav
Priemyselná výroba extenzívneho charakteru (výrobná prevádzka a pod.) V obci sa nachádzajú viaceré
prevádzky priemyselnej výroby extenzívneho charakteru:
strojárka výroba Elmar (PFČasť Strojárne) - výroba plotov a brán, odhadovaný počet zamestnancov je 30;
 výroba obuvi ŠPORT (PFČasť Tehelňová) - výroba obuvi. Počet zamestnancov je cca 10;
 výroba lepidiel ALMIRA (PFčasť Za Vilou); Počet zamestnancov je cca 12;
 strojné stavebné práce Pekarovič (PFčasť Železničiarska); počet zamestnancov je cca 6;
 stolárska výroba – 1 prevádzka, počet zamestnancov cca 3;
 zámočnícka výroba - počet zamestnancov cca 5;
 drobné remeselné prevádzky miestneho charakteru sú rozptýlené v zastavanom území obce Žabokreky nad
Nitrou, niektoré sú prevádzané v rámci rodinných domov.
Opatrenia a návrhy
 existujúce výrobné prevádzky, situované v obytnom území (PFčasť Za Vilou, PF Časť Centrum žabokreky nad
Nitrou) navrhujeme ďalej nerozširovať, utlmovať ich výrobu a postupne nahradiť prevádzkami, ktoré sú
prípustné umiestňovať do obytného územia a plochy námestia;
 vylúčiť z obytného územia všetky druhy činnosti, ktoré by negatívnymi vplyvmi priamo, alebo nepriamo
obmedzili využitie susedných plôch pre účely bývania, t.j. nemajú negatívny vplyv na obytné prostredie z
hľadiska hluku, zápachu, emisii, vibrácií, nadmernej dopravy a neznečisťujú pôdu a podzemné vody;
 navrhujeme dobudovať podnikateľskú zónu nadmiestneho významu – ľahký priemysel, skladové
hospodárstvo, izolačná zeleň, dopravné trasy a zariadenia v PFčasti Strojárne;
 navrhujeme vybudovať Priemyselný park Žabokreky nad Nitrou Podlužie-Luh nadmiestneho významu – ľahký
priemysel, skladové hospodárstvo, izolačná zeleň, dopravné trasy a zariadenia v PFčasti Priemyselný park
(cca 4ha), priemyselný park bude dopravne napojený na areál ;
 Podporovať zosilenie hospodárskej základne a vytváranie územných podmienok pre rozvoj cestovného ruchu,
služieb a drobnej komunálnej a remeselnej výroby;
 Výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojom hluku, zápachu,vibrácií, nadmernej dopravy alebo majú iný negatívny
dopad na životné prostredie, je neprípustné situovať v obytnom území.
 Pri navrhovanom rozvojovom zámere PFčasť Priemyselná, ktorý je zo severovýchodnej časti v kontakte so
zastavaným územím a hlavne plochami označenými ako "plochy bývania s objektmi rodinných a bytových
domov" je nevyhnutné, v podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie, zhodnotiť vplyv na zložky
životného prostredia, vrátane hluku a vibrácií. Požaduje sa preukázať, že vplyvom prevádzky nebudú
prekročené limitné hodnoty určené právnymi predpismi pre jednotlivé zložky životného prostredia vo vzťahu k
územiam určeným na rekreáciu, oddych a bývanie.
8.3.2 ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN
V obci sa v súčasnosti nenachádza ťažba nerastných surovín. V katastrálnom území obce Žabokreky nad Nitrou
je evidované:
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ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Žabokreky nad Nitrou (4132) – tehliarske suroviny" ako ložisko so
zastavenou ťažbou, situované je na svahu pod cestou I/64 východne od areálu poľnohospodárskeho družstva;
 riečne štrkopiesky nivy Nitry sú v širšom okolí využívané ako zdroj stavebného materiálu, v minulosti boli
ťažené aj priamo v k.ú. v lokalite Štrkovec, v súčasnosti táto lokalita nie je evidovaná ako ložisko nerastných
surovín - patrí Slovenskému rybárskemu zväzu. V priľahlom území sú evidované ložiská štrkopieskov
a pieskov Chynorany I a II a Partizánske na nive Nitry, ťažobné jazero (Štrkovec) predsatvuje potenciál pre
ťažbu v budúcnosti. Vzhľadom na majetkovoprávne vzťahy v návrhovom období neuvažujeme s obnovou
ťažby a s tým súvisiacimi opatreniami, ktoré by obnovenie ťažby prinieslo, vrátane dopadu na životné
prostredie a prírodu.
V návrhu tejto územnoplánovacej dokumentácie nepripúšťame zriadenie prevádzky na ťažbu nerastných surovín.
Vo výhľadovom období pripúšťame obnovu ťažby štrkopieskov pri ťažobnom jazere Štrkovec, je však potrebné
vypracovať podrobnú analízu dopadu na životné prostredie.
8.3.3 POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Súčasný stav a charakteristika poľnohospodárskej výroby v rámci celoslovenských súvislostí
Rozhodujúcim strategickým rámcom agrárnej a potravinovej politiky SR je európsky model multifunkčného
poľnohospodárstva. V štruktúre ekonomických odvetví sa poľnohospodárstvo svojím tempom znižovania
zamestnanosti stále drží na prvom mieste. V ďalšom období bude
Súčasný stav a charakteristika poľnohospodárskej výroby a zariadení poľnohospodárskej výroby v obci
Poľnohospodárska výroba intenzívneho charakteru (farma a pod.).
V obci sa nachádzajú dve poľnohospodárske družstvá, ktoré majú v katastrálnom území obce svoje strediská.
PDP Veľké Uherce
má areál situovaný v PFčasti Družstvo.V areály sa nachádza 5 objektov pre ustajnenie rozdelených podľa
vekových kategórií, 3 kravíny, 4 objekty skladov obilia, objekt skladu hnojív, hala na výrobu kŕmnej zmesy, senník
a opravárenská hala. Nachádza sa tu rastlinná aj živočíšna poľnohospodárska výroba. Živočíšna výroba je
zameraná na:
chov hovädzieho dobytka, 260ks mladého dobytka a 200ks teliat;
chov ošípaných a
produkciu mlieka s chovom 420 kusov dojníc.
Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie pšenice, jačmeňa, kukurice, repky ozimnej, cukrovej repy a krmovín.
Podnik živočíšnej výroby – HZVZ
má areál situovaný v západnej časti obce, PFčasť Hydinárne. Podnik sa zaoberá výkrmom brojlerov. Maximálna
výrobná kapacita je 300 tisíc brojlerov ročne. V súčasnosti ide výroba s kapacitou 210 tisíc brojlerov ročne.
Cyklus výkrmu trvá 55 dní a počas roka sa opakuje 6x. Oplotený areál pozostáva z 15-tich hál a administratívnej
budovy. Podnik zamestnáva 23 zamestnancov – prevažne žien. Porážka prebieha mimo výrobného areálu,
v porážkarní vo Veľkom Záluží.
Poľnohospodárska výroba extenzívneho charakteru.
V obci Žabokreky nad Nitrou sa nachádza hospodársky dvor - Farma u Ďurkových, súkromne hospodáriaceho
chovateľa (ing.Ervín Ďurka), ktorý sa špecializuje na rôznorodý chov domácich zvierat býkov, kôz, oviec
a ošípaných so spracovaním mliečnych výrobkov;
Pasienkový chov hovädzieho dobytka (cca 15-20ks), oviec (cca 20ks), príležitostne kôz, chov ošípaných, nosníc
a hydiny. Farma má uzavretý cyklus výroby, t.j. rozmnožovanie, odchov a spracovanie. Súčasťou areálu je aj
bitúnok s kapacitou 6,5 dobytčej jednotky za týždeň.
V blízkom okolí majitelia zvažujú s výstavbou pivovaru s kapacitou 2500l/ročne. Projekt je v pokročilom
prípravnom štádiu.
Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou z hľadiska rozvoja poľnohospodárskej výroby navrhuje:
 rozšíriť areál poľnohospodárskeho družstva vo východnej časti obce (PFČasť Družstvo) o nové plochy, hlavne
pre zriadenie obecného zberného miesta triedených odpadov, oddelený zber odpadu z elektrozariadení
z domácností, zber použitých batérií a akumulátorov, zberné miesto pre biologický rozložiteľný odpad, plochu
pre vybudovanie obecného kompostoviska, plochu pre zriadenie evidovanej skládky stavebného odpadu
a pás izolačnej zelene;
 rozšíriť areál súkromnej farmy v severovýchodnej časti obce o nové plochy pre špecifickú občiansku
vybavenosť – rekreácia tzv vidiecky turizmus;
 doplnenie izolačnej zelene okolo areálov s chovom živočíšnej výroby;
 doplnenie izolačnej zelene okolo plôch so silážnymi žľabmi a hnojovými jamami;
Plochy ornej pôdy sú v návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou znížené na plochu 85,35ha. Nejedná sa o okamžité
zníženie ale o postupné znižovanie v horizonte 15 a viac rokov, pričom cca 10ha je v prospech krajinnej
vegetácie za účelom zvýšenia ekostability územia a prinavrátením niektorých krajinárskych hodnôt do územia,
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ktoré boli zničené v posledných 50-tich rokoch.
V rámci poľnohospodárskej výroby extenzívneho charakteru, v obytnej zóne nebude možné zriaďovať prevádzky
poľnohospodárskej intenzívnej výroby obzvlášť živočíšnej. Podmienky pre individuálnu potrebu budú stanovené
osobitným nariadením obce.
8.3.4 LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Súčasný stav a charakteristika lesného hospodárstva v obci
Na území obce Žabokreky nad Nitrou sa nenachádzajú lesné pozemky.
Porasty ktoré sa nachádzajú v riešenom území môžeme charakterizovať ako dreviny rastúce mimo lesa a ich
ochrana sa vykonáva v zmysle zákona (lit. 75).
8.3.5 POĽOVNÍCTVO
Poľovníctvo sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o poľovníctve.
Riešené územie spadá do poľovnej oblasti MXI – Horná Nitra. Nachádza sa tu poľný revír Borie Ostratice, ktorý
sa rozkladá aj na území katastra Malých Bielic a Ostratíc. Nachádza sa tu najmä diviačia zver, jelenia, danielia,
muflonia, srnčia. V revíry je obmedzený lov na trofejovú zver. Revír obhospodaruje poľovnícka spoločnosť Dolina
Ostratice, ktoráma 22 členov, z toho je 5 zčlenov z obce Žabokreky n/N.
8.3.6 RYBÁRSTVO
V riešenom území sa nenachádza chránená rybia oblasť.
tab. 7 Rybárske revíry v katastri (lit. 84)

názov

číslo

popis

účel

charakter

Správca

Užívateľ

rozloha (ha)

Štrkovisko
Žabokreky

2-4280-1-1 Odkryté
lovný kaprové
Povodie Váhu SRZ ,
9,86
podzemné vody vody
MsO
štrkovisko
Partizánske
V katastry obce Žabokreky nad Nitrou sa nachádza rybársky revír Štrkovisko Žabokreky, ktorý je v správe aj
majetkom Slovenského rybárskeho zväzu mestská organizácia Partizánske. V priestore vodnej plochy a jeho
okolia navrhujeme skĺbiť športovo-rekreačnú funkciu s biologickou a hydroekologickou. Vhodné je podporiť
sukcesný vývoj brehových porastov - nepôvodné druhy drevín nahrádzať pôvodnými druhmi mäkkého lužného
lesa (vŕby, topole, jelše). Z hľadiska zlepšenia kvality vody a rekreačného využitia územia je možným opatrením
zabezpečenie väčšej hĺbky vody (prehĺbenie dna). Vzhľadom k rybárčeniu nie je reálne zabezpečiť prvoradú
ekostabilizačnú funkciu, ale niektoré navrhované opatrenia ju môžu posilniť.
V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou navrhujeme v plochách okolo vodnej plochy Štkovec:
 vytvorenie nárazníkového pásu trávnych porastov okolo vodnej plochy v šírke min. 10 m
 sprietočnenie oboch vetiev bývalého ramena rieky Nitry a napojenie na vodnú plochu s cieľom samočistenia
vody,
 vyčistenie plochy od odpadu v polohe bývalej skládky odpadov za areálom starej ČOV
 zatrávnenie priestoru medzi ramenom rieky a rybníkom na jeho východnom okraji,
 vybudovanie spevnenej „zelenej“ odstavnej plochy pre statickú dopravu a vybudovanie spevneného
parkoviska,
 vybudovanie bodového prízemného objektu PFčasť Rybársky dom v brehovej časti jazera (napr.
gastroprevádzka, občerstvenie, bistro).

8.4

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

8.4.1 SÚČASNÝ STAV A CHARAKTERISTIKA REKREÁCIE A CESTOVNÉHO
CELOSLOVENSKÝCH SÚVISLOSTÍ A ŠIRŠIEHO OKOLIA OBCE

RUCHU

V RÁMCI

Cestovný ruch sa v dvadsiatom storočí stal významným spoločenským a ekonomickým fenoménom. V roku 1999
sa podieľal na tvorbe HDP vo svete takmer 13%, v štátoch EÚ 14%. Koncom 20. storočia cestovný ruch vo svete
vytvára 11% pracovných miest, vo vyspelých krajinách s rozvinutým cestovným ruchom až 15%. Objemom tržieb
sa cestovný ruch zaraďuje na tretie miesto medzi hospodárskymi odvetviami hneď po obchode s ropou a
automobilovom priemysle.
Potenciál CR je premenlivá a zložitá veličina, s viacerými druhmi aktivít:
 potenciál viazaný na prírodné - pôvodné prostredie (pešia turistika, vodné športy, lyžiarska turistika);
 potenciál viazaný na vytvorené prostredie – objekty stavebnej a investičnej činnosti (kultúrnohistorické
pamiatky, objekty a zariadenia poskytujúce služby CR);
 potenciál viazaný na organizačné predpoklady a trvalé činnosti (účasť na konferenciách, kongresoch,
výstavách, kultúrnych a športových podujatiach).
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Základná regionalizácia Slovenska pre potreby CR je založená na kritériách ako sú vnútorné väzby, homogenita
turistickej ponuky a identifikácia miestnych (regionálnych) subjektov s takto vymedzenými regiónmi, pričom bol
vymedzený počet 21 regiónov.
8.4.2 SÚČASNÝ STAV REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU V RÁMCI OBCE
Obec Žabokreky nad Nitrou sa radí medzi krajiny s agrárnym charakterom. Nakoľko jeho kultúrno-historický
potenciál nieje postačujúci pre rozvoj turistického ruchu, je potrebné smerovať aktivity obce pre rozvoj tzv.
vidieckeho turizmus resp. jeho formu agroturistiky, spojená s poľnohospodárskou výrobou (Farma u Ďurkových)
a rybárstvom (Hagarkin mlyn) ktorá má väby na rozvoj regionálneho pešieho turizmu a cykloturistiky.
Opatrenia a návrhy v oblasti rekreácie
Navrhujeme rozvoj rekreačnej vybavenosti v následných lokalitách:
 vznik rekreačno-turistickej lokality - v PFČasti Hagarkin mlyn, ktorá bude tvoriť ťažisko rozšíreného biocentra
Štrkovec s väzbou na regionálny biokoridor rieky Nitra a s funkciami prepájajúcimi kultúrno-historické
a prírodné atraktivity vo väzbe na navrhovaný náučný a cyklistický chodník a cyklotrasu;
 vybudovanie rekreačnej komunikácie - promenády medzi centrom Žabokreky nad Nitrou, resp. subcentrom
PFčasť Promenáda a prírodnou časťou (PFčasť Park športu) v extraviláne obce, ktorá je situovaná v biocentre
Štrkovec. Promenáda je pozdĺžne rozdelená na obslužnú komunikáciu a chodník pre peších a cyklistov;
 Rozvoj agroturistického areálu Farma u Ďurkových (PFČasť Pri Jarmočisku)
 Vybudovanie príjazdovej komunikácie s odstavnou plochou pre statickú dopravu pri Štrkovci vrátane vyčlenej
plochy pre výstavbu bodového objektu s občianskou vybavenosťou – reštaurácia vo väzbe na priľahlú vodnú
plochu rybníka, so zameraním sa na gastronomické služby orientované na miestne rybie špeciality (PFČasť
Rybársky dom);
 vybudovať informačný systém v obci, osadiť informačné tabule;
 propagovať rozvoj vidieckej turistiky zameranej na agroturistiku a rybárstvo;
 vybudovať nový športový areál v PFČasti Promenáda
 vybudovať prvky drobnej architektúry vo všetkých obecných parkoch a pobrežných častiach vodnej plochy
Štrkovca, t.j. osadenia lavičiek, smetných košov, osvetlenia.......

9

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

9.1

SÚČASNÝ STAV VYMEDZENIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Obec Žabokreky nad Nitrou má vymedzené zastavané územie, ktoré má 1,2918km2 (129,18ha);
Zastavané územie vymedzujúce samotnú obec zahŕňa všetky stavby. Po obvode vymedzenia sa nachádzajú
niektoré záhrady mimo vymedzeného zastavaného územia.
Návrh na rozšírenie zastavaného územia obce
Rozširovanie hraníc zastavaného územia je navrhované v zmysle stratégie rozvoja obce. Rozšírenie hraníc
zastavaného územia obce je rozdelené do návrhového a výhľadového obdobia, tak aby prípadné plochy pre novú
zástavbu boli stanovené s ohľadom na ekonomické rozširovanie a ohľadom na záber poľnohospodárskej pôdy.
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Obrázok 35 Schéma rozširovania zastavaného územia obce

9.2

NAVRHOVANÁ ZMENA HRANICE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA:

Rozšírenie zastavaného územia v návrhovom období je zamerané na:
 doplnenie nových plôch pre výstavbu centra obce resp centier II. Úrovne (najmä rozšírenie verejných
priestranstiev so spoločenskými funkciami),
 plôch určených pre bývanie,
 plôch určených pre rozšírenie výroby,
 plôch pre rozšírenie poľnohospodárskeho družstva,
 plôch pre vytvorenie zberného miesta komunálneho odpadu a obecného kompostoviska
 začlenenia jestvujúcej zastavby do zastavaného územia obce.
ÚPNO Žabokreky nad Nitrou rozširuje zastavané územie o následovné lokality:
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9.3

Lokalita Rz1/1 severne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Vyšný diel, PFčasť Nový cintorín,
PFčasť Pod vodárňou, PFčasť Poľná, PFČasť Nižný diel, PFčasť Štúrova, PFčasť V záhradách a PFčasť
Janka Matušku - marginálna časť rozšírenej lokality je určená pre doplnenie zástavby pre bývanie. Menšia
časť orientovaná smerom k Bánovskej dopravnej vetve predstavuje plochy pre občiansku vybavenosť.
Veľkosť lokality je 17,19ha;
Lokalita Rz1/2 západne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Hydinárne a PFčasť Topoľčianska
cesta - celá časť rozšírenej lokality je určená pre doplnenie zástavby pre občiansku vybavenosť. Veľkosť
lokality je 1,41ha;
Lokalita Rz1/3 južne a juhozápadne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Svätoplukova, PFčasť Pri
stanici, PFčasť Cintorínska, PFčasť Železničiarska – predstavuje rozšírené plochy určené pre bývanie
(juhozápadná časť) a administratívne začlenenie jestvujúceho staničného areálu do zastavaného územia;
Plocha lokality je 3,68ha;
Lokalita Rz1/4 južne od súčasného zastavaného územia - PFčasť Pod Tvŕdzou pozostáva z plôch určených
výlučne pre bývanie. Veľkosť lokality je 6,62ha;
Lokalita Rz1/5 južne od súčasného zastavaného územia - PFčasť Tehelňová pozostáva z plôch určených
výlučne pre bývanie. Veľkosť lokality je 0,41ha;
Lokalita Rz1/6 východne od súčasného zastavaného územia - PFčasť Družstvo pozostáva z rozšírených
plôch areálu poľnohospodárskeho družstva určených pre vytvorenie zberného miesta komunálneho odpadu
a obecného kompostoviska. Veľkosť lokality je 2,92ha;
Lokalita Rz1/7 východne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Prostredné – predstavuje rozšírené
plochy určené pre bývanie. Plocha lokality je 1,98ha;
Lokalita Rz1/8 severovýchodne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Pri Jarmočisku – predstavuje
rozšírené plochy určené pre občiansku vybavenosť, plochy pre agroturistiku a plochy pre sídelnú
ekostabilizujúcu zeleň. Plocha lokality je 1,45ha;
Lokalita Rz1/9 v prírodnom celku Terasy Nitry a Nivy Nitry – PFČasť Priemyselný park - zahrňujúca plochy
priemyselnej výroby – areál priemyselného parku Žabokreky nad Nitrou Polužie - Luh vrátane verejných
priestranstiev s funkciou účelový dopravný prístup. Veľkosť lokality je 40,65ha;
Lokalita Rz1/10 západne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Strojárne - rieši začlenenie
existujúcich spevnených plôch priemyselného areálu do zastavaného územia. Veľkosť lokality je 0,38ha;
Celková plocha určená pre rozšírenie zastavaného územia v návrhovom období v obci je o veľkosti 76,69ha,
čím by sa jestvujúce zastavané územie zväčšilo na plochu 205,87ha (nárast o vyše 59%). Predpoklad
rozšírenia je v časovom horizonte do roku 2032.

ROZŠÍRENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA VO VÝHĽADOVOM OBDOBÍ

Rozšírenie zastavaného územia vo výhľadovom období je zamerané na doplnenie nových plôch určených pre
bývanie a výrobu. Jedná sa o 4 plochy/lokality rozšírenia:
 Lokalita Rz2/1severozápadne od súčasného zastavaného územia rieši vytvorenie plôch pre rozšírenie
bývania. Veľkosť lokality je 6,33ha;
 Lokalita Rz2/2 západne od súčasného zastavaného územia rieši plochu pre umiestnenie bývania. Veľkosť
lokality je 4,52ha;
 Lokalita Rz2/3 juhozápadne od súčasného zastavaného územia rieši vytvorenie plôch pre rozšírenie bývania.
Veľkosť lokality je 3,94ha;
 Lokalita Rz2/4 východne od súčasného zastavaného územia rieši plochu pre umiestnenie bývania. Veľkosť
lokality je 5,04ha
Celková plocha určená pre rozšírenie zastavaného územia v druhom poradí v obci je o veľkosti 19,83ha.
Predpoklad rozšírenia je v časovom horizonte po roku 2032.
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10.1 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM
Ochranné pásma cestných komunikácií a zariadení
K ochrane ciest a prevádzky na nich mimo zastavaného územia alebo v území určenému k trvalému zastavaniu
slúžia cestné ochranné pásma. V týchto pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť
cesty alebo prevádzku na nich:
 pre cesty III. triedy je stanovené ochranné pásmo 20m od osi priľahlej vozovky (v zmysle zákona č.135/1961
Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.),
 v zastavanom území platí pre všetky miestne komunikácie ochranné pásmo 6m od okraja vozovky,
 v okolí úrovňových križovatiek ciest s inými pozemnými komunikáciami a s železnicami sú hranice cestných
ochranných pásiem určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná rozhľadovými trojuholníkmi (podľa
príslušnej normy).
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V zmysle § 11 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov je v cestnom ochrannom
pásme zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie
alebo premávku na nich.
Letecká doprava
Letecký úrad SR je v zmysle §28 ods. 3 a §30 leteckého zákona dotknutým orgánom štátnej správy v
povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých
pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na
základe čoho je potrebné, aby vydal Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
 vysokých 100m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
 vysokých 30m a viac, ktoré sú umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách a ktoré vyčnievajú
100m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1, písmeno b),
 ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadení
priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30, ods. 1,
písmeno c),
 ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického
žiarenia, klamlivé svetlá a silnésvetelné zdroje (§30 ods. 1, písm. c).
 Ochranné pásmo letiska
Z ochranných pásiem Letiska Malé Bielice - Partizánske, určených rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej
republiky zn. 5348/2013/ROP-028-0P/8828 zo dňa 30.05.2013 vyplývajú nasledovné obmedzenia:
 Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov apod. je stanovené
 ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 228 m n.m.Bpv,
 ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 1:25) s výškovým obmedzením 228 - 251,8 m n.m.Bpv,
 ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:40) s výškovým obmedzením 181,5 231,8 m n.m.Bpv,
 ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 1:7) s výškovým obmedzením 181,5 - 228 m n.m.Bpv.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným pásmom s nižšou
hodnotou.
Ochranné pásma technickej infraštruktúry - podzemné a nadzemné vedenia a stavby vymedzené STN a
zákonom:
Vodovod a kanalizácia (zákon č.442/2002 Z.z. v znení zákona 230/2005 Z.z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách, STN 75 5401, STN 75 6101):
 do priemeru DN 500 – 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany obojsmerne,
 priemer DN 500 a viac – 2,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany obojsmerne,
 V rámci vodohospodárskych stavieb sa požaduje:
 rešpektovať ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov;
 rešpektovať ochranné pásma vodovodného potrubia 2m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na
obidve strany (v tomto pásme je zákaz vykonávať rôznu stavebnú činnosť, len so súhlasom prevádzkovateľa),
ochranné pásmo má byť prístupné a nesmie byť zastavané;
 rešpektovať trasy ďiaľkových vodovodných potrubí, ktoré privádzajú vodu do vodárenských zariadení na
území obce, a ich ochranné pásmo v nezastavanej časti katastrálneho územia 10 m na každú stranu. V tomto
ochrannom pásme je zákaz výstavby plotov, ciest, chodníkov, kompostových jám, výsadby stromov, realizácie
inžinierskych sietí ap.;
Ochranné pásma plynárenských zariadení
V návrhu plánovanej zástavby je nutné rešpektovať príslušné STN a ochranné a bezpečnostné pásma
jestvujúcich plynovodov, predovšetkým VTL plynovodov tak ako ich ustanovujú legislatívne predpisy (lit. 70). V
návrhu trás nových plynovodných sietí je nutné rešpektovať platné záväzné STN a súvisiace zákony a vyhlášky.
Ochranné pásma plynovodných sietí (od osi na každú stranu plynovodu), z dôvodu mierky výkresovej časti sa
všetky ochranné pásma neznačia:
 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm,
 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500mm,
 12m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501mm do 700mm,
 50m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700mm,
 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako
0,4 MPa,
 8m pre technologické objekty (regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej
ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia.,
 150m pre sondy,
 50m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené vyššie
Bezpečnostné pásma plynovodných sietí: (od osi na každú stranu plynovodu):
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10m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na
nezastavanom území,
20m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou do 350mm,
50m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
50m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 150mm,
100m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 300mm,
150m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou do 500mm,
200m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou svetlosťou nad 500mm,
50m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
250m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené vyššie

Telekomunikácie
Ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení aobjektov verejnej telekomunikačnej siete (v zmysle
zákona 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách)
 1,5m od osi vedenia obojstranne
Ochranné pásma elektrických zariadení
V návrhu plánovanej zástavby je nutné rešpektovať príslušné STN a ochranné pásma jestvujúcich vonkajších
nadzemných a podzemných elektrických vedení a elektrických staníc, tak ako ich ustanovujú legislatívne predpisy
(lit. 70). V návrhu trás nových elektrických vedení je nutné rešpektovať platné záväzné STN a súvisiace zákony a
vyhlášky.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť
obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí (z dôvodu mierky výkresovej časti sa všetky ochranné pásma
neznačia):
 od 1kV do 35kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m,
 od 1kV do 35kV vrátane pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m,
 od 1kV do 35kV pre zavesené káblové vedenie 1m,
 od 35kV do 110kV vrátane 15m,
 od 35kV do 110kV pre zavesené káblové vedenie 2m,
 od 110kV do 220kV vrátane 20m,
 od 220kV do 400kV vrátane 25m,
 nad 400kV 35m.
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla.
Táto vzdialenosť je:
 1m pri napätí do 110kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 3m pri napätí nad 110kV.
 Ochranné pásmo elektrickej stanice:
 vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
 s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
Križovania a súbeh iných sietí s elektrickými zariadeniami a s elektrickými vzdušnými a zemnými káblovými
vedeniami je potrebné riešiť v súlade so zákonom (lit. 70) a s STN 73 6005 a STN 33 3300.
Hygienické ochranné pásma
 Ochranné pásmo cintorínov (pohrebísk) – 50m smerom von od hranice pozemku pohrebiska.
V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom (v zmysle §15 ods.7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve). Budovy postavené v
ochrannom pásme do 50m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované (lit. 65). Na území obce
sa nachádzajú nasledovné ochranné pásma:
 ochranné pásmo Nový Cintorín
 ochranné pásmo Starý Cintorín
 Ochranné pásmo areálu živočíšnej výroby – 25m,
 Ochranné pásmo agroturistického areálu – 10m,
 Ochranné pásmo zberného dvora a skládky separovaného odpadu – 10m,
 rešpektovať ocharanné pásmo vodárenského zdroja – zemného vodojemu s kapacitou 2x250 m3 - ochranné
pásmo I. stupňa – v rámci oploteného areálu,
 rešpektovať ochranné pásmo studne - 100m,
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rešpektovať pásmo hygienickej ochrany (PHO) vodného zdroja. Pre účely ochrany výdatnosti, kvality
a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú sa vyhlasujú pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia.
Ochranné pásmo vodného toku
Na území obce sa nachádza významný vodohospodársky tok Hydina. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z.
(Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 navrhujeme pre vodný tok Hydina a Žabokrecký potok
ochranné pásmo šírky 6,0m od brehovej čiary na každú stranu toku. Pre ostatné bezmenné toky navrhujeme
ochranné pásmo šírky 5,0m od brehovej čiary na každú stranu toku.
Podľa §29 vodného zákona citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd:
 v ktorých dochádza, alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality
 vôd,
 ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje, alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje,
 ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.
Poľnohospodárska pôda
ochrana poľnohospodárskej pôdy v súlade s §12 zákona č.220/2004 v znení neskorších predpisov.

10.2 VYMEDZENIE CHRANENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITÝCH PREDPISOV
V riešenom území návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou sa nachádzajú:
Prvky ochrany prírody a krajiny
tvoria prvky ekologickej siete Slovenska (E-ECONET, nadregionálny ÚSES).
Najvýznamnejším koncepčným prírodným prvkom, ktoré zasahuje do k.ú. Žabokreky n/N je regionálny biokoridor
Rieka Nitra, ktorý je tvorený vodným tokom rieky Nitra a priľahlým medzihrádzovým priestorom.
Tento biokoridor už zo svojej podstaty nemôže plnohodnotne tvoriť prepojenie medzi významnými biocentrami –
prechádza najmä urbanizovanou krajinou a úlohou tohto prvku je skôr v polohe „vťahovania“ prírodných
fenoménov do takéhoto územia. Napriek tomu tento biokoridor prechádza Hornonitrianskou kotlinou
a Podunajskou nížinou v dĺžke cca 100 km, pričom zasahuje do územia dvoch krajov a 6 okresov.
V širšom okolí riešeného územia (cca do 10 km) sa nachádzajú nasledovné regionálne a nadregionálne
významné koncepčné prírodné prvky:
Prvky ochrany prírody a krajiny (podľa materiálov ŠOP SR):
 Prírodná rezervácia a SKUEV0589 (územie európskeho významu) Chynoranský luh – k.ú. Chynorany, 2 km z.
od územia
 SKUEV 0590 Bielické bahná – k.ú. Malé Bielice, 1,5 km v. od územia
 Chránený areál Brodziansky park – k.ú. Brodzany, 2 km jv. od územia
 CHKO Tríbeč – hranice chránenej krajinnej oblasti prechádzajú cez k.ú. Turčianky, Malé a Veľké Bielice cca
2-3 km jv. od územia
 CHVU031 Tríbeč – hranice chráneného vtáčieho územia prechádzajú cez k.ú. Klátová Nová Ves a Krnča cca
6 km j. od územia.
Prvky nadregionálneho a regionálneho ÚSES (podľa ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja):
 RBC 135 Chynoranský mlyn – biocentrum lužného lesa cca 0,5 km j. od územia,
 RBC 134 Chynoranský luh – biocentrum lužného lesa v k.ú.Chynorany cca 2 km z. od územia,
 RBC 133 Betlehem – Bánovce – lesné biocentrum situované v k.ú. Nedašovce, cca 2 km sv. od územia,
 RBC 158 Kamenské prietoky – lesné biocentrum v k.ú. Brodzany a Partizánske, cca 3-5 km jv. od územia,
 RBK Bebrava – regionálny biokoridor rieky Bebrava, prechádzajúci cez k.ú. Nadlice, Livina a Ostratice cca
2,5-3 km z. od územia.
Z hľadiska krajinnej scenérie je najvýraznejšou prírodnou dominantou územia línia vrchov pohoria Tribeč (Veľký
Tribeč – Medvedí vrch – Javorový vrch a skupina Rázdiela), ktoré veľmi výrazným a jedinečným spôsobom
uzatvárajú krajinu okolia Žabokriek nad Nitrou v južnom až juhovýchodnom smere.
Pamiatkovo chránené územia a archeologické náleziská
V k.ú. obce Žabokreky n.N nie sú evidované archeologické lokality, ktoré by boli vyhlásené za národnú kultúrnu
pamiatku, ale KPÚ Trenčín, pracovisko v Prievidza, eviduje v uvedenom k.ú. archeologické nálezy z viacerých
období. Prvá písomná zmienka z r.1291 (Sabakereky). Osídlenie v obd. Paleolitu, neolitu – kultúra s lineárnou
keramikou, eneolitu – Lengyel, doby bronzovej, halštátu, laténu, rímsko-barbarskej kultúry, 9 - 13.storočí
a novoveku v polohách Tehelňa, Striebornica, Prostredné, Kaštieľ, bytovky pri JRD, r.k.kostol P.Márie, Lúky pri
železnici a Dubové. V polohe Kaštieľ v severnej časti intravilánu bolo zistené slovanské sídlisko a pravdepodobné
i stredoveký hrádok v okolí bývalého kaštieľa. V roku 1963 tu uskutočnila výskum V.Vendtová /AÚ SAV/, ktorým
bola zistená súvislá stredoveká sídlisková vrstva (13.storočie). Z uvedeného dôvodu je tu predpoklad, že pri
zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým situáciám, resp.
archeologickým nálezom. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách
realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude
v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.
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V súvislosti s ochranou archeologických nálezov a nálezísk bude potrebné v jednotlivých stavebných etapách
realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi splniť následnovné podmienky:
Stavebník, investor stavieb, vyžadujúcich si zemné práce, si od Krajského pamaitkového úradu Trenčín,
pracovisko Prievidza, v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít.
V prípade archeologického výskumu KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, vydá záväzné stanovisko v súlade s
§ 39 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.

Národné kultúrne pamiatky
V obci Žabokreky nad Nitrou sú evidované nasledovné nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej NKP)
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF):
 Mauzóleum, sepulkrálna solitérna stavba z roku 1913, evidovaná v Ústrednom pamiatkovom fonde č.1056/0;
 Veža obytná, stredoveké opevnené zemepanské sídlo z pol. 14.st., evidovaná v Ústrednom pamiatkovom
fonde č.280/0.
Národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté sú chránené v zmysle
Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu ( pamiatkový zákon), v znení neskorších predpisov.
Zoznam pamätihodností obce, ďaľšie významné kultúrne pamiatky
Metodika spracovania územného plánu obce v spojitosti s evidovanými, resp. ďalšími dosiaľ neevidovanými
objektmi a pamiatkovými hodnotami miestneho významu požaduje chrániť ich ako pamiatky miestneho významu,
a to predovšetkým vytvorením a odborným vedením evidencie pamätihodností obce podľa §14, ods.4 Zákona
č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Na základe tohto ustanovenia pamiatkového zákona obec môže
rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností miestneho významu. Do tejto evidencie je
vhodné zaradiť, okrem hnuteľných a nehnuteľných pamiatok prípadne aj kombinované diela prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.
Zoznam evidovaných pamätihodností obce má obec predložiť na odborné a dokumentačné účely príslušnému
krajskému pamiatkovému úradu a v prípade nehnuteľných objektov predložiť tento zoznam príslušnému stavebnému úradu.
V obci Žabokreky na Nitrou medzi objekty, ktoré možno zaradiť medzi pamätihodnosti obce:
 ruiny románskeho kostolíka keďže plocha nie je zastavaná, resp. základy stavby, prípadne vyznačiť jej
pôdorys na povrchu;
 historizujúci kostol Panny Márie královnej anjelov, historizujúca stavba z roku 1911;
 prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého;
 prícestná kaplnka oproti starému cintorínu
 socha svätého Floriána pri kostole;
 starý židovský cintorín;
 Vila na kopci;
 Stará židovská škola;
 Stará pumpa;
 Hagarkin mlyn;
 Nový dom smútku.
Zoznam pamätihodností obce, ďaľšie významné kultúrne pamiatky
Problematiku osobností a inštitúcií, ako aj kultúrnych tradícií v hĺbkových historických kontextoch a sondách riešia
predchádzajúce kapitoly. Navrhované opatrenia odporúčajú pristúpiť k spracovaniu zoznamu pamätihodností
miestneho významu a k iniciovaniu hodnotovo samozrejmých pamiatkových objektov a hodnôt. Kultúrnohistorický potenciál Žabokriek nad Nitrou umožňuje, resp. v budúcnosti si vyžiada intenzifikovať úlohu kultúrneho
manažmentu, a to najmä z hľadiska získavania a tvorby zdrojov na obnovu a atraktivizovanie, resp. oživenie a
zmenu funkcií necirkevných pamiatkových objektov, ale aj pri vydávaní špecializovaných monografických
vlastivedných knižných projektov.
Symboly obce v zmysle platného štatútu obce schváleného Obecným zastupiteľstvom predstavujú: erb/znak,
vlajka, pečať.
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Obrázok 36 Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra dňa 2.11.1999 prerokovala návrh erbu obce Žabokreky nad Nitrou,
odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra v tejto podobe: v
striebornom štíte na vľavo otočenej halúzke sediaca zelená žabka prevýšená červenou zlatostredou a
zelenokalíšnou ružou. Symboly obce Žabokreky sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
signatúrou Z-73/99.
Starostlivosť o vodu a jej ochrana
 V princípe platí všeobecná ochrana vôd a vodných zdrojov podľa zákona (lit. 72) v plnom rozsahu pre celé
územie. Environmentálne ciele sú obsiahnuté v §5 vodného zákona. Ochrana vodných pomerov
a vodárenských zdrojov je osobitne zdôraznená v piatej časti vodného zákona.
Vodohospodársky chránené územia
 Predmetné územia nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO).
Poľnohospodárska pôda
 4 najlepších skupín BPEJ. V riešenom území sú to nasledovné BPEJ: 2. kvalitatívna skupina: 0102002;
0102005; 0106002.
Ochrana a starostlivosť o horninové prostredie – prieskumné územia, chránené ložiskové územia
a dobývacie priestory
 V katastrálnom území obce Žabokreky n/N je evidované ložisko tehliarskych hlín Žabokreky nad Nitrou (e.č.
4132) ako ložisko so zastavenou ťažbou. Situované je na svahu pod cestou I/64 východne od areálu
poľnohospodárskeho družstva.
Seizmicita a radónová aktivita
 Riešené územie sa nachádza v oblasti s možnosťou výskytu makroseizmickej intenzity o sile 5-6° M.S.K. – 64
(lit. 1, str. 276) a patrí do oblasti so stredným radónovým rizikom (lit. 1, str. 274).
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NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI

11.1 OBRANA ŠTÁTU
V rámci katastra obce Žabokreky nad Nitrou sa priamo nenachádzajú žiadne objekty, zariadenia alebo inžinierske
siete slúžiace pre potreby obrany štátu a ani sem nezasahujú žiadne ochranné pásma takýchto objektov alebo
zariadení.

11.2 CIVILNÁ OBRANA
Zásady, potreby a požiadavky civilnej obrany sú legislatívne špecifikované v zákone (lit. 45, lit. 61). Z uvedených
legislatívnych podkladov, nevyplývajú priamo požiadavky na riešenie vymedzených problematík na úrovni
územného plánu obce. Podstatný rozsah požiadaviek sledujúcich aj zásady a potreby civilnej obrany je určovaný
jednotlivými rezertno-odvetvovými zložkami (napr. VaK, Spoje, ZSE,...). Územie obce nespadá do ochranného
pásma jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (30 km), alebo do ochranného pásma Mochoviec (20 km).
Osobitné požiadavky vyplývajúce z hľadiska potrieb civilnej ochrany budú formulované na podklade konzultácie s
odborom krízového riadenia na Okresnom úrade v Partizánskom a vyplývajú z poznania pomerov, podmienok a
potrieb územia obce.
Požiadavky na rešpektovanie potrieb z hľadiska civilnej obrany na území obce Žabokreky nad Nitrou:
 samostatné doložky CO vypracovať v stupni územných plánov (a projektov) zón;
 ukrytie obyvateľstva riešiť a zabezpečovať v dvojúčelových zariadeniach s mierovým používaním a s
havarijným resp. vojnovým využitím
 hlavné rozvody a rády technických sietí riešiť zaokruhovaním (vzájomným prepojením) pre možnosť
privádzania energií a médií k objektom z viacerých smerov
 šírkové parametre hlavnej komunikácie riešiť v parametroch s rezervou pre prípad evakuácie obyvateľstva z
územia mesta (nevyužívať limit minimálneho parametra komunikácie v prepočítaní na súčasnú dopravnú
záťaž)
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formu zástavby neorganizovať do tesne uzavretých blokov, mať na zreteli hľadisko optimálneho prístupu pri
záchranných prácach pri závaloch (možnosť využitia mechanizmov)
 výrobné objekty a areály s prevádzkou nebezpečnou a rizikovou umiestňovať na okraji zastavaného územia
(nie v obytnom a pri obytnom území) prevádzky oddeliť izolačným pásmom s prirodzenou zábranou (zeleň,
val, voľný priestor a pod.)
 plánovať a zabezpečiť systém prostriedkov varovania a vyrozumenia obyvateľstva s možnosťou lokálneho i
centrálneho ovládania na princípe najmodernejšej technológie automatického diaľkového ovládania prvkov
systému.
 Požiarna ochrana
V obci Žabokreky nad Nitrou sa v súčasnosti nenachádza hasičská zbrojnica ani dobrovoľný zbor hasičov. V
prípade požiaru a pre vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách slúži najbližšia zásahová hasičská
jednotka v meste Partizánske, kde sa nachádza Okresného riaditeľstvo HaZZ. Obec má vybudovanú verejnú
vodovodnú sieť. Na hlavné vodovodné potrubia sú napojené uličné rozvody s osadenými protipožiarnymi
hydrantmi.
Z hľadiska riešenia základných zásad požiarnej ochrany nehnuteľného a hnuteľného majetku ako ochrany osôb je
nutné dodržiavať príslušné legislatívne ustanovenia a to najmä:
 každý stavebný objekt (objekty) resp. parcely na ktorých tieto objekty stoja musia byť prístupné z verejných
priestorov;
 pri realizácii jednotlivých stavebných objektov musia byť dodržané odstupové vzdialenosti objektov, prípadne
musia byť riešené protipožiarne opatrenia.
 Príjazd pre požiarne vozidlá je v obci zabezpečený po spevnených komunikáciách šírky minimálne 3,5 m
(minimálna šírka 3 m v zmysle § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.). Komunikácie sú dimenzované na zaťaženie
min. 80 kN, reprezentujúce pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla.
 Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou z hľadiska požiarnej ochrany navrhuje:
 pri realizácii rozvojových zámerov v podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie riešiť protipožiarne
zabezpečenie v zmysle nasledovných predpisov:
 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
 vyhlášky MV SR 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách,
 vyhlášky MV SR 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a užívaní stavieb,
 vyhlášky MV SR 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
 potrebu vody stanoviť v zmysle STN 92 0400 PBS Zásobovanie vodou na hasenie požiarov, pričom uvedená
potreba požiarnej vody bude zabezpečená z vonkajších podzemných hydrantov.

11.3 OCHRANA PRED POVODŇAMI
Jedným zo základných krokov účinnej prevencie proti povodniam bude obnovenie ekosystémových funkcií
povodia/územia/krajiny, ktoré svojimi prirodzenými vlastnosťami zadrží dažďovú vodu, umožní jej vsakovanie do
podložia, zvýši kvalitu pôdy a v rámci priestorovej optimalizácie funkcií, potrieb a využívania krajiny človekom,
zabezpečí aj jej ekologickú stabilitu.
Konkrétnym cieľom je vytvoriť a vybudovať v poľnohospodárskej a urbánnej krajine na celom území SR
vodozádržné krajinné a terénne útvary a v intravilánoch obcí a miest vybudovať vodozádržné systémy, zariadenia
a technické riešenia. Následne tieto vodozádržné systémy/zariadenia zodpovedne prevádzkovať, udržiavať ich
funkčnosť, vykonávať ich údržbu a servis. Pôjde o nepretržitý, cyklický proces. Stanovená cyklická vodozádržná
kapacita vyplýva z analýzy zrážkovoodtokových pomerov povodí územia SR.
Z hľadiska riešenia ochrany pred povodňami nie je priama hrozba plošnej záplavy územia obce Žabokreky nad
Nitrou, je však nutné v súčasnosti zhodnotiť vplyvy a občasné zaplavovanie kontaktného územia okolo vodných
tokov v časoch veľkých dažďových prívalových vôd – lokality Ráztoky, Za vodou, Lúky od Bielic, Lúky pri železnici
a Letisko. Problémom je periodické zanášanie dažďových rigolov a korýt vodných tokov splavenou zeminou pri
nárazových zrážkach. V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byt' rozvojové aktivity v
súlade so Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v
zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd. V obci sú vybudované čiastočne opatrenia na ochranu pred zaplavovaním
zastavaného územia zrážkovou vodou. Korytá potokov zarastajú brehovými porastami, čím sa zmenšuje profil
koryta a jeho priepustnosť. Priebežne prebieha odstraňovanie porastov z korýt tokov a ich čistenie. Navrhujeme
kratšie intervaly čistenia korýt a odstraňovania nežiadúcej vegetácie.
Územný plán obce Žabokreky nad Nitrou z hľadiska ochrany pred povodňami navrhuje:
 Na zachytávanie prívalových vôd navrhujeme upraviť a prehĺbiť korytá všetkých potokov na území obce
a vybudovať záchytný vsakovací val a priekopu (interakčný prvok IPLN12) v dĺžke cca 750 m v severnej časti
obce nad PF časťou Pri jarmočisku.
68

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
























Navrhujeme vybudovanie odvodňovacích priekop pozdĺž súčasného aj navrhovaného športového ihriska
a okrajom PFčasti Pod Tvrdzou, ktoré budú napojené do Žabokreckého potoka.
Korytá všetkých potokov pretekajúcich zastavaným územím obce navrhujeme priebežne čistiť a udržiavať tak,
aby plnili funkciu zachytávania a odvádzania aj prívalových dažďových vôd z obce.
Navrhujeme dobudovať dažďovú kanalizáciu v navrhovaných uliciach a dobudovať dažďovú kanalizáciu v
chýbajúcich úsekoch existujúcich ulíc.
dodržiavať zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
dodržiavať vládou schválený Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorý sa
zameriava na zadržanie dažďovej vody v krajine, ako aj na celkové oživenie a obnovu poškodenej krajiny a
minimalizáciu rizika vzniku povodňových prívalových vĺn. Podľa tohto programu protipovodňová prevencia
obci spočíva v trojstupňovom prístupe s nasledovnou postupnosťou:
 najprv zachytenie dažďovej vody v mieste/priestore, kde spadne,
 následne retencia/akumulácia dažďovej vody v krajine,
 až nakoniec odvedenie tej časti dažďovej vody, ktorú povodie/územie/krajina predtým neabsorbuje;
lokálne vytvorenie plošnej mokrade na rozšírenej ploche biocentra MBC1 - Štrkovec;
pravidelné prehliadky koryta toku Hydina a Žabokreckého potoka a jeho bezmenných prítokov, najmä po
vyšších vodných stavoch, s cieľom posúdenia prietočnosti koryta;
vykonávať údržbu koryta v pravidelných intervaloch, a to kosením zatrávnených častí koryta alebo zrezávaním
krovinovej vegetácie a starať sa o brehové porasty;
vykonávať pravidelné čistenie koryta a brehov od nánosov, odpadu alebo iného materiálu;
rešpektovať realizované opatrenia na vodných tokoch z hľadiska ochrany pred povodňami – úpravy pred
vybrežovaním veľkých vôd a zabezpečenie stability koryta na tokoch
rešpektovať a zachovať odvodňovacie kanály a drenážne kanály pre odvodnenie poľnohospodárskych
pozemkov
zachovať ochranné pásmo odvodňovacích kanálov 5 m obojstranne.
dažďové vody zo striech a spevnených plôch odporúčame v maximálnej miere zadržať v území (zachovať
retenčnú schopnosť územia), akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu
pozemkov respektíve kontrolovane vypúšťať do recipientu.
zamedziť a odstraňovať skládky odpadu alebo iného materiálu, ktoré sa nachádzajú na brehoch alebo v
blízkosti toku, ktoré by mohli po ich odplavení vodou upchať mosty alebo priepusty;
pravidelné prehliadky mostov a priepustov na toku a ich prietočnosti; odstránenie materiálu (nánosy, dreviny,
splaveniny), ktorý by mohol spôsobiť upchatie a následné vzdutie hladiny pri povodni alebo vyliatie vody
z koryta;
požaduje sa osadzovať stavby na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd s úrovňou terénu min
0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov
rešpektovať prirodzené meandrovanie vodných tokov
dodržiavať opatrenia na spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia
realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území z dôvodu novej výstavby formou retencie a
infiltrácie dažďových vôd
podporovať nové postupy na vsakovanie dažďovej vody do územia
obmedziť vypúšťanie dažďových vôd do vodných tokov
nároky na protipovodňové opatrenia, ktoré vyplynú zpodrobnejších stupňov projektovej dokumentácie, si
investor zabezpečí na vlastné náklady.

Obrázok 37 Územie s vysokou hladinou spodnej vody
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NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILTY A EKOSTABILIZAČNÝCH
OPATRENÍ

12.1 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (PRÍRODNÁ STRATÉGIA ROZVOJA OBCE)
Východiskové predpoklady
V rámci k.ú. Žabokreky nad Nitrou sme z hľadiska prírodnej štruktúry a vzťahov vymedzili tri základné regióny (PF
celky):
Niva Nitry – celok zaberá rovinné územie na nive rieky vo východnej časti katastra,
Terasy Nitry – celok zaberá mierne zvlnené územie na terasových sedimentoch rieky prekrytých sprašovými
hlinami, situovaný je v strednej časti katastra,
Bánovská pahorkatina – celok zaberá severnú časť územia, tvorený je stredne členitými svahmi na neogénnych
sedimentoch prekrytých sprašovými hlinami.
Zastavané územie obce je situované najmä v rámci druhého PF celku.
Kataster obce je v extraviláne prevažne využívaný pre poľnohospodársku produkciu. V rámci inetenzívne
využívanej poľnohospodárskej krajiny sa nachádza viacero existujúcich významných krajinnoekologických prvkov,
tieto sú v návrhu doplnené o ďalšie.
 Rieka Nitra a medzihrádzový priestor (regionálny biokoridor RBK1)
 Vodná plocha Štrkovec a priľahlý priestor (miestne biocentrum MBC1)
 Lúky pri železnici (navrhované miestne biocentrum MBC-N1)
 Striebornica (navrhované miestne biocentrum MBC-N2)
 Za Hydinou (navrhované miestne biocentrum MBC-N3)
 Pri jarmočnisku (navrhované miestne biocentrum MBC-N4)
 Bývalé rameno rieky Nitra (miestny biokoridor MBK1 a navrhovaný MBK-N1
 Potok Hydina (miestny biokoridor MBK2)
 Žabokrecký kanál (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N2)
 K Malým Bieliciam (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N3)
 Nad Striebornicou (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N4)
 Za Jarmočniskom (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N5)
 Existujúce plošné interakčné prvky (IPP1-3) a navrhované IPP (IPP-N1-3): najmä remízky, skupinky drevín
 Existujúce líniové interakčné prvky (IPL1-8) a navrhované IPL (IPL-N1-18): najmä medze
v poľnohospodárskej krajine, aleje popri cestách
Celkovo krajinnoekologické prvky (existujúce a navrhované plochy ekostabilizačnej a environmentálnej vegetácie
a vodstva v krajine) tvoria 12,7 % podiel všetkých plôch katastra (88,46 ha).
Pri započítaní aj významných sídelných ekostabilizačných prvkov (plochy environmentálnej vegetácie v sídle,
plochy rekreačnej a/al. vybavenostnej vegetácie, plochy obytnej a/al. extenzívnej produkčnej vegetácie/31,31ha/)
je podiel v rámci katastra takmer 17,2 % (119,7ha).
Krajinnoekologická stratégia obce
Krajinnoekologická stratégia rozvoja obce sa sústreďuje primárne na zachovanie jestvujúcich
krajinných prvkov a návrh nových prvkov v území, kde ich je nedostatok. To znamená, že jednak bude
potrebné realizovať opatrenia na zachovanie a podporu existujúcich významných plôch, jednak
v budúcnosti (v návrhovom a výhľadovom období) realizovať aj založenie nových plôch s ekologickou
a environmentálnou funkciou. Z pohľadu nízkej ekostabilizačnej hodnoty územia a jej nerovnomerného
rozloženia bude potrebné pripraviť a najmä realizovať opatrenia na jej celkové zvýšenie – bude potrebné
postupne významne zvýšiť podiel krajinnej vegetácie. Sledujeme s tým, aby podiel ekostabilizačných
a environmentálnych plôch stúpol na hodnotu cca. 10% plochy katastrálneho územia, resp. aby
ukazovateľ krajinnoekologickej stability územia (KES) sa zvýšil na hodnotu blízku k 0,25. Tento cieľ bude
potrebné napĺňať najmä delením rozsiahlych ucelených plôch poľnohospodárskej výroby (veľkobloková
orná pôda) líniovými interakčnými prvkami ale aj rozširovaním / vytváraním nových krajinárskych prvkov.
V rámci súčasného stavu sme v území vymedzili jeden existujúci biokoridor regionálneho významu (Rieka Nitra),
jedno biocentrum miestneho významu (vodná plocha Štrkovec a priľahlý priestor), 2 existujúce biokoridory
miestneho významu (bývalé rameno rieky Nitra a potok Hydina), 3 existujúce plošné interakčné prvky a 8
existujúcich líniových interakčných prvkov. Ich celková výmera dosahuje 35,84 ha (5,1% plochy k.ú.).
Novo navrhovanými prvkami ÚSES sú 4 miestne biocentrá (Lúky pri železnici), Striebornica, Za Hydinou a Pri
jarmočnisku), 5 miestnych biokoridorov (Bývalé rameno rieky Nitra, Žabokrecký kanál, K Malým Bieliciam, Nad
Striebornicou a Za Jarmočniskom), 3 plošné interakčné prvky a 18 líniových interakčných prvkov.
Ich celková výmera dosahuje 52,62 ha (7,5% plochy k.ú.).
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Celkovo navrhujeme, aby krajinnoekologicky významné prvky (plochy ekostabilizačnej a environmentálnej
vegetácie a vodstva v krajine) tvorili v budúcnosti takmer 12,7 % podiel všetkých plôch katastra (88,46ha).
Pri započítaní aj významných sídelných ekostabilizačných prvkov (plochy environmentálnej vegetácie v sídle,
plochy rekreačnej a/al. vybavenostnej vegetácie, plochy obytnej a/al. extenzívnej produkčnej vegetácie)
navrhujeme podiel v rámci katastra takmer 17,2%(119,8ha).
Ukazovateľ ekologickej stability územia KES bude takto perspektívne zvýšený na hodnotu 0,24 (cieľ
krajinnoekologickej stratégie obce) čo by znamenalo, že v klasifikácii ekologickej stability územia bude kataster
obce Žabokreky nad Nitrou klasifikovaný ako územie nadpriemerne využívané, so zreteľným narušením
prírodných štruktúr, základné ekologické funkcie musia byť sústavne nahradzované technickými zásahmi.
Dlhodobým zámerom je dosiahnutie hodnoty ukazovateľa KES nad 0,3, čím by územie bolo preklasifikované ako
územie intenzívne využívané najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou avšak ešte stále autoregulačné pochody
budú oslabené čo v ekosystémoch bude spôsobovať ich značnú ekologickú labilitu a neustále bude vyžadovať
vysoké vklady dodatkovej energie.
Obrázok 38 Niva Nitry

Obrázok 39 Bánovská pahorkatina

V katastri obce Žabokreky nad Nitrou možno hovoriť o neúplnom systéme ekologicky významných prvkov,
z ktorých je najvýznamnejší jediný prvok s regionálnym významom - biokoridor Rieka Nitra. Ostatné prvky majú
miestny význam. Cieľom návrhu je doplnenie kostry ÚSES tak, aby bolo dosiahnuté prepojenie systému
biocentier a biokoridorov a ich doplnenie interakčnými prvkami.
 RBJ1 Rieka Nitra a medzihrádzový priestor (regionálny biokoridor)
Biokoridor Rieka Nitra, vyčlenený v rámci Generelu nadregionálneho ÚSES, vedúci nivou rieky Nitry, je viazaný
na ekosystémy vodného toku, brehové porasty, ďalšie porasty drevín na nive vodného toku a trávobylinné porasty
medzihrádzového priestoru a protipovodňových hrádzí. Tento biokoridor s nadregionálnym dosahom (hoci je
klasifikovaný ako regionálny) prepája horské oblasti centrálnej časti západokarpatskej oblasti s panónskou
nížinou, je zároveň významnou migračnou cestou vtáctva. Samotný vodný tok je v záujmovom území upravený,
ohrádzovaný. Drevinné porasty sú tvorené rôzne širokými brehovými porastmi prevažne prirodzeného zloženia,
v ktorých prevažujú vŕby, topole a jelše. Brehové porasty je možno klasifikovať ako biotopy európskeho významu
Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy. Katastrálnym územím Výčapy-Opatovce vedie RBK Nitra
v dĺžke cca 3,1 km na ploche 26,3ha. V rámci tohto biokoridoru sú zahrnuté aj miestne biocentrá Lefantovské
rameno, Most, Rybníky.
V starostlivosti o rieku a jej medzihrádzový priestor by mali prevládať najmä ekostabilizačné faktory. Citlivo je
potrebné zvažovať prípadný výrub brehových porastov vo vzťahu k protipovodňovým opatreniam a nerealizovať
neopodstatnené výruby. V rámci údržby toku odporúčame z brehového porastu odstraňovať nepôvodné druhy
drevín (javorovec jaseňolistý, agát biely) a postupne ich nahrádzať pôvodnými druhmi mäkkého lužného lesa
(vŕby, topole, jelše). Medzihrádzový priestor je vhodné pravidelne kosiť (2x ročne).
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Samotný biokoridor je situovaný v dotyku s k.ú. Žabokreky n/N – prechádza cez k.ú. Chynorany a Malé Bielice.
 MBC1 Vodná plocha Štrkovec a priľahlý priestor (miestne biocentrum)
V tomto priestore je vhodné skĺbiť rekreačnú funkciu s biologickou a hydroekologickou. Vhodné je podporiť
sukcesný vývoj brehových porastov - nepôvodné druhy drevín nahrádzať pôvodnými druhmi mäkkého lužného
lesa (vŕby, topole, jelše). Z hľadiska zlepšenia kvality vody a rekreačného využitia územia je možným opatrením
zabezpečenie väčšej hĺbky vody (prehĺbenie dna). Vzhľadom k intenzívnej rekreácii formou krátkodobého pobytu
pri vode a rybárčenia nie je reálne zabezpečiť prvoradú ekostabilizačnú funkciu, ale niektoré navrhované
opatrenia ju môžu posilniť, napr. vytvorenie nárazníkového pásu trávnych porastov okolo vodnej plochy v šírke
min. 10 m a sprietočnenie oboch vetiev bývalého ramena rieky a napojenie na vodnú plochu s cieľom
samočistenia vody.
Do priestoru biocentra sme začlenili aj plochu bývalej skládky odpadov za areálom starej ČOV a úzky priestor
medzi ramenom rieky a rybníkom na jeho východnom okraji. Prvú plochu je potrebné prečistiť od odpadu,
pravidelne kosiť a doplniť pôvodné druhy drevín, druhú plochu je potrebné zatrávniť. Výhľadovo môžu tieto plochy
slúžiť ako rekreačné zázemie rybníka (odpočinkové plochy).
Celková výmera vymedzeného biocentra dosahuje 11,59 ha.
Obrázok 40 Vodná plocha Štrkovec

Navrhované miestne biocentrá:
 Lúky pri železnici - MBC-N1,
 Striebornica - MBC-N2,
 Za Hydinou - MBC-N3,
 Pri jarmočnisku - MBC-N4.
Vo všetkých prípadoch (okrem časti plochy MBC-N4) ide o návrh nových plôch vegetácie, ktoré sú v súčasnosti
využívané ako orná pôda. Zakladanie nových plôch odporúčame podľa zásad uvedených v kapitole 4.1.6.
Výhľadovým stavom by mali byť v prípade MBC-N1 až 3 plošné porasty drevín z miestnych druhov stromov
a krov a s prioritnými ekologickými a ekostabilizačnými funkciami, v prípade biocentra MBC-N4 je možné
zachovať parkový charakter a prioritný environmentálny význam.
 MBC-N1 – navrhované je na hranici navrhovaného priemyselného parku, na križovaní biokoridorov MBK-N2
a MBK-N3. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa. Výmera v k.ú. – 0,72 ha.
 MBC-N2 – navrhované je na hranici k.ú. Žabokreky n/N, Malé Bielice a Ostratice, na križovaní biokoridorov
MBK-N4 a MBK-N5 v svahovej polohe. Výhľadový stav: biotopy dubovo-cerového lesa. Výmera v k.ú. – 2,85
ha.
 MBC-N3 – navrhované je na hranici k.ú. Žabokreky n/N a Ostratice v údolí potoka Hydina, na križovaní
biokoridorov MBK2 a MBK-N4. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa. Výmera v k.ú. – 2,49 ha.
MBC-N4 – navrhované je na okraji intravilánu obce v lokalite Pri Jarmočnisku. Časť biocentra je tvorená parkovo
upravenou záhradou a plošným porastom drevín. Navrhujeme odstránenie nepôvodných drevín v poraste,
vyčistenie od odpadu a rozšírenie plochy na súčasnú ornú pôdu. Výhľadový stav: biotopy dubovo-cerového lesa
resp. na časti parková úprava. Výmera v k.ú. – 1,95 ha.
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MBK1 a MBK-N1 Bývalé rameno rieky Nitra (miestny biokoridor a navrhovaný MBK)
Biokoridor situovaný z väčšej časti v k.ú. Žabokreky n/N., z menšej časti v k.ú. Chynorany. Výmera biokoridoru
v k.ú. Žabokreky je 18,88 ha.
Väčšina plochy biokoridoru existuje, vyžaduje však technické zásahy. Navrhujeme výhľadové prepojenie ramena
s riekou Nitra na oboch stranách (rekonštrukcia pôvodného ramena na základe odbornej štúdie a projektu).
V tejto súvislosti je dôležité zabezpečenie prietočnosti ramena – vyčistenie, odstránenie porastov a prehĺbenie na
potrebných úsekoch s cieľom vytvorenia súvislého koryta vodného toku.
Sprievodným opatrením by malo byť doplnenie pôvodných drevín mäkkého luhu na niektorých úsekoch ramena.
Biokoridor by mal mať dominantný ekostabilizačný význam, preto je potrebné zamedziť jeho narušeniu
v súvislosti s rekreáciou v rybníku Štrkovec.
MBK2 Potok Hydina (miestny biokoridor)
Biokoridor potoka je situovaný na hranici k.ú. Žabokreky n/N. a Ostratice. Brehový porast potoka je medzernatý,
tvorený je prevažne pôvodnými druhmi. Z dôvodu zvýšenia ekologickej kvality a ekostabilizačnej funkcie vodného
toku odporúčame výhľadovú realizáciu renaturačných opatrení, ktorá by mala zahŕňať nasledovné opatrenia:
 rozšírenie pozemku vodného toku na min. 10 m od brehovej čiary po oboch stranách
 zníženie sklonu brehov, zväčšenie plochy pre mokraďnú a brehovú vegetáciu
 zníženie pozdĺžneho sklonu tokov, spomalenie prúdenia vody
 perspektívne vytvorenie meandrov na tokoch, lokálne vytvorenie plošných mokradí na vhodných
miestach.
Výhľadový stav biokoridoru je vodný tok s prirodzeným brehovým porastom mäkkého lužného lesa. Výmera
biokoridoru v k.ú. Žabokreky n/N. je 0,60 ha.
MBK-N2 Žabokrecký kanál - (navrhovaný miestny biokoridor)
Biokoridor je situovaný východne a južne od obce Žabokreky nad Nitrou. Ide o umelý vodný tok, vybudovaný za
účelom odvodnenia časti nivy Nitry. V súčasnosti nespĺňa parametre biokoridoru, avšak v prípade realizácie
renaturačných opatrení obdobných ako v prípade potoka Hydina vrátane rozšírenia pozemku na 20 m je možné
tento stav dosiahnuť.
Výhľadový stav biokoridoru je vodný tok s prirodzeným brehovým porastom mäkkého lužného lesa. Výmera
biokoridoru v k.ú. Žabokreky n/N. je 5,25 ha.
Navrhované miestne biokoridory:
K Malým Bieliciam (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N3),
Nad Striebornicou (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N4) a
Za Jarmočniskom (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N5).
Navrhované biokoridory, situované prevažne v svahových polohách na hranici k.ú. Žabokreky n/N (MBK-N3
a MBK-N4). V prípade MBK-N5 ide o návrh čiastočne údolného biokoridoru, čiastočne svahového biokoridoru.
MBK-N3 – navrhovaný je na hranici navrhovaného priemyselného parku, v mieste stretu biokoridorov MBK-N2
a MBK-N3. Výhľadovo by mal prepojiť rieku Nitra s navrhovaným biocentrom MBC-N1 - končí pri ceste I/64, resp
za cestou naväzuje na MBK-N4. Východnú líniu biokoridoru paralelne sprevádza izolačná, enviromentálna zeleň
areálu priemyselného parku v šírke 5,0m. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa v dolnej časti, biotopy
mezofilných drevín v svahových polohách. Výmera v k.ú. – 1,41 ha.
MBK-N4 – navrhovaný je na hranici k.ú. Žabokreky n/N, Malé Bielice a Ostatice, začína pri ceste I/64 a prepája
navrhované biocentrá MBC-N2 a MBC-N3. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa v dolnej časti pri potoku Hydina,
biotopy mezofilných drevín v svahových polohách. Výmera v k.ú. – 6,1 ha.
MBK-N5 – navrhovaný je v údolí Za Jarmočniskom, čiastočne vo svahovej polohe. Prepája navrhované biocentrá
MBC-N4 a MBC-N2. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa v údolnej časti, biotopy mezofilných drevín
v svahových polohách. Výmera v k.ú. – 1,90 ha.
Existujúce plošné interakčné prvky - IPP1 - 3 a navrhované IPP - IPP-N1-3.
Patria sem 3 existujúce a 3 navrhované plošné prvky s lokálnou ekostabilizačnou funkciou. Zásady ich
manažmentu a zakladania sú uvedené v kapitole 4.1.6. Výhľadový stav – najmä biotopy dubovo-cerových lesov.
Celková výmera v k.ú. – 3,85 ha.
Existujúce líniové interakčné prvky - IPL1 - 8 a navrhované IPL IPL N1 - 15, IPL-N3a.
Patrí sem 8 existujúcich a 16 navrhovaných líniových prvkov s lokálnou ekostabilizačnou funkciou. Ide o tri
základné typy biotopov - medze v poľnohospodárskej krajine, aleje popri cestách a porasty popri kanáloch.
Zásady ich manažmentu a zakladania sú uvedené v kapitole 4.1.6. Celková výmera v k.ú. – 16,05 ha.
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Obrázok 41 Prírodná štruktúra obce
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12.2 GEOLOGICKÉ POMERY
Základná charakteristika
Geologické pomery charakterizujú základné geologické štruktúrne jednotky riešeného územia, pričom horninové
prostredie vo veľkej miere ovplyvňuje aj iné zložky krajiny a tiež súčasné možnosti jej hospodárskeho využitia tak
pre technické ako aj bioprodukčné činnosti (ako napr. pôdotvorný substrát).
V zmysle „Geologického členenia Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy“ (Vass a kol., 1988)
patrí katastrálne územie obce do oblasti Vnútrohorské panvy a kotliny, podoblasti Podunajská panva, okrsku
Bánovská kotlina. Geologické podložie územia je štruktúrne heterogénne, tvorené je horninami kryštalinika a
mezozoika. Neogénna výplň panvy je tvorená súvrstviami morských sedimentov veľkej mocnosti a pozostáva
z dvoch hlavných stratigrafických členov – miocénu a pliocénu. Definitívny záver formovania panvy predstavuje
jazerno-fluviálna fácia pliocénu a kvartérna terestrická sedimentácia spraší.
Územie je z geologicko-litologického hľadiska pomerne monotónne. Budované je prevažne súvrstviami
neogénu, ktoré sedimentovali v severnej časti Nitrianskej pahorkatiny od vrchného bádenu až do dáku.
Sedimenty dáku tvoria najvrchnejšiu vrstvu neogénnych usadenín a predstavujú podložie kvartérnych
sedimentov. Tvorené sú sladkovodnými limnickými sedimentami v piesčitom vývoji (hrubé štrkové a piesčité
komplexy rozšírené na úpätí Tríbča) alebo v ílovitom vývoji (monotónne striedanie sivozelených a sivých
piesčitých ílov až aleuritov s polohami pieskov). V podloží sedimentov dáku sa nachádza súvrstvie pontských
sedimentov, tvorené svetlosivými až zelenosivými piesčitými ílmi s aleuriticko-piesčitými polohami.
Vrchnú časť geologického substrátu prakticky v celom katastrálnom území a jeho okolí tvoria kvartérne
sedimenty, a to ich nasledovné typy:
Fluviálne nivné sedimenty (fhh) - hliny, piesčité hliny, hlinité piesky a štrky (holocén) – vyvinuté sú na fluviálnej
nive rieky Nitra v južnej časti územia, v menšej miere na nive Hydiny na severnom okraji k.ú.,
Fluviálne terasové sedimenty prekryté eolickými hlinami (šhm, šhr2, šhw) – hlinité piesky, piesky, piesčité štrky
až štrky dnovej akumulácie v nízkych a stredných terasách s pokryvom spraší, sprašových hlín a hlinitých
splachov (stredný až vrchný pleistocén). Vyvinuté sú v súvislom páse na úpätí pahorkatiny a v podsvahových
polohách v centrálnej časti k.ú.
Proluviálne sedimenty (hšh) - prevažne hliny a piesčité hliny s úlomkami hornín a zahlinenými štrkmi v nivných
náplavových kužeľoch – mapované sú len na východnom okraji k.ú. vo vyústení výraznej úvalinovitej doliny
Eolicko-deluviálne sedimenty (ihw) – sprašové hliny, ojedinele s polohami spraší až jemnozrnných pieskov
(vrchný pleistocén–wurm) – v území sú pomerne rozšírené, tvoria substrát v severnej časti k.ú. na svahoch
pahorkatiny
Deluviálno-fluviálne sedimenty (dfh) - splachové piesčité a ílovité hliny (holocén) – tvoria výplň niektorých
úvalinovitých dolín v pahorkatine
Obrázok 42 Geologické pomery
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Polygenetické deluviálne sedimenty (pgh) – hlinito ílovité, prachovité, miestami piesčité svahové hliny – v území
sú mapované len okrajovo v dolnej časti pahorkatinných svahov vo východnej časti územia.
Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie (lit. 1) spadá celé riešené územie do rajónu kvartérnych sedimentov a
v rámci tejto skupiny do:
 rajónu údolných riečnych náplav - F (južná časť k.ú. na nive rieky Nitra)
 rajónu sprašových sedimentov - L (centrálna časť k.ú. vrátane intravilánu obce)
 rajónu deluviálnych sedimentov – D (severná časť k.ú – vyššie polohy pahorkatiny).
Inžinierskogeologické rajóny sú vyčlenené najmä na základe genézy a litologickej povahy hornín, umožňujú
stanoviť vhodnosť horninového prostredia z hľadiska rôznych spôsobov využívania územia, najmä vhodnosti na
výstavbu.
Ochrana a starostlivosť o horninové prostredie – prieskumné územia, chránené ložiskové územia
a dobývacie priestory
V katastrálnom území obce Žabokreky n/N je evidované ložisko tehliarskych hlín Žabokreky nad Nitrou (e.č.
4132) ako ložisko so zastavenou ťažbou. Situované je na svahu pod cestou I/64 východne od areálu
poľnohospodárskeho družstva.
Riečne štrkopiesky nivy Nitry sú v širšom okolí využívané ako zdroj stavebného materiálu. V minulosti boli ťažené
aj priamo v k.ú. v lokalite Štrkovec. V súčasnosti táto lokalita nie je evidovaná ako ložisko nerastných surovín,
patrí Slovenskému rybárskemu zväzu. V priľahlom území sú evidované ložiská štrkopieskov a pieskov Chynorany
I a II a Partizánske na nive Nitry.
Seizmicita a radónová aktivita
Riešené územie sa nachádza v oblasti s možnosťou výskytu makroseizmickej intenzity o sile 5-6° M.S.K. – 64 (lit.
1, str. 276) a patrí do oblasti so stredným radónovým rizikom (lit. 1, str. 274).
12.2.1 GEOMORFOLOGICKÉ POMERY
Základná charakteristika
Riešené územie z hľadiska začlenenia do geomorfologických jednotiek spadá do subprovincie Malá dunajská
kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, a to na rozhranie dvoch podcelkov:
 podcelku Nitrianska niva a jej častí – Strednonitrianska niva a Bebravská niva
(územie pozdĺž rieky Nitra, Bebrava v južnej časti k. ú.)
 podcelku Nitrianska pahorkatina, jej časti Bánovská pahorkatina (tvorí severnú a
západnú časť k. ú.).
Obrázok 43 Geomorfologické pomery
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Z hľadiska charakteru reliéfu je možné územie rozdeliť na tri základné regióny:
Nitrianska niva sa tiahne pozdĺž rieky Nitra a jej väčších prítokov a vznikla erózno-akumulačnou činnosťou tokov.
V okolí obce Žabokreky je jej šírka 2,5-3 km. Ide o rovinné územie nadmorskej výšky 178-184 m s plytkými
depresiami na miestach bývalých korýt vodných tokov a ich mŕtvych ramien, s výskytom štrkových jám (štrkovísk)
vzniknutých ťažbou štrkopieskov.
Bánovská pahorkatina sa rozprestiera v severnej časti Nitrianskej pahorkatiny, najmä na svahoch povodia rieky
Bebrava. Posudzované územie a jeho okolie zasahuje do okrajovej nižšej časti pahorkatiny tvorenej hladko
modelovanými chrbtami, svahmi a údoliami s nadmorskou výškou 200-267 m a relatívnym prevýšením 30-70 m.
Sklony svahov dosahujú priemerne 3-7°, len niektoré strmšie svahy úvalinovitých dolín dosahujú 7-12o, ojedinelo
nad 12°. Reliéf pahorkatiny je výsledkom kvartérneho vývoja a je kombináciou fluviálnych a eolických procesov s
podielom tektoniky (zmeny smerov dolín, prejavy výškovej a sklonovej asymetrie strání).
Terasy Nitry predstavujú prechodné územie medzi pahorkatinou a nivou rieky, v zmysle geomorfologického
členenia sú zaradené do Bánovskej pahorkatiny. Typické sú mierne zvlneným reliéfom s malou výškovou
diferenciáciou (do 15-20 m), nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí 180-200 m. V širšom okolí sú terasové
stupne rozdelené údoliami potokov (Hydina) a úvalinovitými dolinami z pahorkatiny.
Vybrané geodynamické javy v riešenom území
Riešené územie obce Žabokreky n/N a jeho okolie nepatrí medzi oblasti vážnejšie postihnuté geodynamickými
javmi (zosuvy, erózia pôdy, presadanie sedimentov a i.) ani náchylné na tieto procesy. Jediným negatívnym
prírodným faktorom v území je vodná erózia pôdy.
Vodná erózia postihuje severnú časť územia v rámci Bánovskej pahorkatiny. Prejavuje sa na svahoch od
sklonitosti 3-4°, intenzívne sa prejavuje na svahoch so sklonitosťou nad 7°, a to najmä v prípade veľkoblokového
spôsobu využívania pozemkov ornej pôdy. V lokalitách náchylných na vodnú eróziu je žiaduce realizovať systém
ochranných agrotechnických opatrení.
12.2.2 KLIMATICKOGEOGRAFICKÉ POMERY
Základná charakteristika
Riešené územie patrí podľa klimaticko-geografickej rajonizácie (Lapin et al. in Atlas krajiny SR 2002) do teplej
klimatickej oblasti teplej T (priemerne 50 a viac letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu > 25°C),
okrsku T4 – charakteristika okrsku: teplý, mierne suchý, s miernou zimou, teplota v januári je > -3°C, Iz 0 až -20:
mierne suchá oblasť (kde Iz je Končekov index zavlažovania).
Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje od 9 –10°C; priemerná teplota v januári je –1 až -2°C; priemerná
teplota v júli je 19 až 20 °C.
Priemerné ročné úhrny zrážok sú 600–700 mm, priemerné úhrny zrážok v januári sú 40-50 mm a v júli 60-70 mm;
priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 35-40 dní .
V území prevládajú severné až severozápadné vetry, priemerná rýchlosť vetra dosahuje cca 2,0 m.s -1.
Územie spadá do oblasti s miernymi inverznými polohami. Priemerný počet dní s hmlou je 20 - 45 (oblasť nížin so
znížením výskytom hmiel).
tab. 8: Vybrané klimatické parametre pre širšie územie (podľa údajov SHMÚ, publ. v práci Mederly a kol. 2012)
Mesiac
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Rok
Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu [°C] v Topoľčanoch, 1961-2000
Priemer
-1,2
0,5
5,0
10,4 15,5 18,1 20,3 20,0 15,3 10,0 4,2
0,2
9,9
Maximum
3,1
4,7
7,9
14,0 17,9 19,7 23,2 24,5 18,3 13,3 8,6
2,9
11,1
Minimum
-6,7
-4,4
-0,1
7,4
11,8 15,0 17,5 17,2 11,5 7,1
-0,4
-2,9
8,5
Priemerný mesačný a ročný úhrn zrážok (mm) v Bánovciach nad Bebravou, 1961-2000
Priemer
43
36
44
42
71
77
61
63
55
47
54
56
649
Maximum
94
81
109
99
166
173 136
139
157
110
131
100
823
Minimum
3
2
10
5
24
6
30
10
10
2
17
18
452
Priemerná mesačná a ročná výška snehovej pokrývky [cm] v Bánovciach nad Bebravou, 1961-2000
Priemer
8,9
6,7
2,8
0,2
0,0
1,4
4,5
4,1
Maximum
34,6 22,5 11,9 3,0
0,0
10,0 21,4 10,7
Minimum
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
Priemerný mesačný a ročný počet dní so snehovou pokrývkou 1 cm a viac [dni] v Bánovciach nad Bebravou ,
1961-2000
Priemer
14,4 13,1 3,0
0,1
0,0
1,7
7,7
39,9
Maximum
31
29
14
2
0
10
19
68
Minimum
0
0
0
0
0
0
0
4
Priemerný mesačný a ročný potenciálny výpar z vodnej hladiny prístrojom GGI 3000 [mm] v Topoľčanoch (19812000)
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Priemer
Maximum
Minimum

4
10
0

10
22
2

33
43
12

59
93
42

tab. 9: Veterné pomery územia (Nitra, 1961-80)
Klimatický parameter

79
106
52

85
118
63

98
143
72

94
126
64

58
85
40

36
49
29

13
22
7

4
8
0

572
714
461

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

C

ø častosť vetra za zimu (XII-II) v %

8,6

14,3

20,4

8,4

3,1

3,0

10,7

17,0

14,5

ø častosť vetra za leto (VI-VIII) v %

14,5

10,7

8,9

5,4

5,4

5,0

13,4

22,5

14,2

ø častosť vetra za rok v %

11,6

12,5

14,1

7,9

4,7

3,9

11,7

19,4

14,2

3

2

2,8

2,4

1,5

1,8

2,2

3,2

2,6

2,4

1,4

1,6

2,1

2

1,6

2,2

2,6

2,1

2,8

1,7

2,4

2,4

2

1,8

2,2

2,8

2,4

ø rýchlosť vetra za zimu (XII-II) v ms-1
ø rýchlosť vetra za leto (VI-VIII) v ms
ø rýchlosť vetra za rok v ms-1

-1

C - bezvetrie (smer vetra), resp. priem. rýchlosť vetra vo všetkých smeroch
Starostlivosť o ovzdušie a jeho ochrana
Z pohľadu starostlivosti a ochrane ovzdušie je nevyhnutné dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov
(napr.: lit. 54, lit. 55, lit. 74).
V katastrálnom území obce sa nachádza jeden veľký zdroj znečistenia ovzdušia – Podnik živočíšnej výroby a.s.
Ďalšie zdroje sa nachádzajú v meste Partizánske (Kvartet a.s., TSM s.r.o., Zeis Slovakia, Rialto, Novesta,
Sohled, Vulcan...), v Dolných Vesteniciach (Vegum- SaarGummi) a v oblasti Novák a Prievidze (najmä Elektráreň
Nováky, Novácke chemické závody - Fortischem, Hornonitrianske bane).
Výrazným znečisťovateľom ovzdušia sú aj emisie z mobilných zdrojov – automobilová doprava. Obcou
prechádza cesta 1. triedy I/64 Nitra – Topoľčany. Najbližšie monitorovacie stanice kvality ovzdušia sa nachádzajú
v oblasti Hornej Nitry (Oslany, Bystričany, Prievidza) s meraním hlavných znečisťujúcich látok – PM10, SO2, NOx.
Problematické z hľadiska zdravia obyvateľov (prekračovanie prípustných hodnôt) sú najmä ukazovatele tuhých
znečisťujúcich látok (PM10), v oblasti Hornej Nitry sú to aj oxidy síry (SO2).
12.2.3 PEDOLOGICKÉ POMERY
Obrázok 44 Pedologické pomery – bonitované pôdno-ekologické jednotky BPE
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Priestorová rozmanitosť prírodných podmienok má vplyv aj na priestorovú rozmanitosť pôdnych pomerov
v krajine. Kvalita a stav pôdneho fondu sú závislé od ich prirodzených vlastností, od prírodných a antropogénne
vyvolaných procesov a od vykonaných melioračných opatrení a vplyvu ľudskej činnosti.
Väčšina katastra obce Žabokreky nad Nitrou je poľnohospodársky intenzívne využívaná, pričom dominuje orná
pôda.
Pôdno-ekologické údaje
Snaha o ochranu a racionálne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu viedla k systematickému
získavaniu a triedeniu informácií o pôde a následne aj klasifikácií pôd, čo je základom bonitačného informačného
systému, aj systému oceňovania pôd. Základnými jednotkami pre začlenenie pôd do typologických kategórii sú
bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ).
tab. 10 Bonitované pôdnoekologické jednotky (BPEJ) v k.ú. Žabokreky nad Nitoru (zdroj lit. 83)
Kód Kval. Klimatický
Hlavná pôdna
Skeletovitosť a hĺbka
Svahovitosť a expozícia
BPEJ
sk.
región
jednotka
pôdy
0102002

2

0102005

2

0102015

3

0103003

0105001

0106002

0107003

0112003

Pôdy bez skeletu (obsah Stredne ťažké
skeletu do hĺbky 0,6m
Rovina bez prejavu plošnej pod 10%), hlboké pôdy pôdy (hlinité)
Teplý, veľmi FMmc – fluvizeme vodnej erózie (0°-1°) alebo
(60 cm a viac)
suchý,
typické karbonátové,
rovina s možnosťou
Stredne ťažké
nížinný
stredne ťažké
prejavu plošnej vodnej
Slabo skeletovité pôdy
pôdy erózie (1°–3°)
(obsah skeletu v povrch. ľahšie(piesoč
horizonte 5-25%,
nato-hlinité)
v podpovrch.h. 25-50%)

3

Rovina bez prejavu plošnej
Pôdy bez skeletu (obsah
Teplý, veľmi FMmc – fluvizeme vodnej erózie (0°-1°) alebo
skeletu do hĺbky 0,6m
Ťažké pôdy
suchý,
typické karbonátové,
rovina s možnosťou
pod 10%), hlboké pôdy (ílovitohlinité)
nížinný
ťažké
prejavu plošnej vodnej
(60 cm a viac)
erózie (1°–3°)

6

Teplý, veľmi
suchý,
nížinný

FMm – fluvizeme
typické, ľahké
v celom profile,
vysýchavé

Rovina bez prejavu plošnej
Pôdy bez skeletu (obsah Ľahké pôdy
vodnej erózie (0°-1°) alebo
skeletu do hĺbky 0,6m
(piesočnaté
rovina s možnosťou
pod 10%), hlboké pôdy a piesočnatoprejavu plošnej vodnej
(60cm a viac)
hlinité)
erózie (1°–3°)

2

Teplý, veľmi
suchý,
nížinný

FMm – fluvizeme
typické, stredne
ťažké

Rovina bez prejavu plošnej
Pôdy bez skeletu (obsah
vodnej erózie (0°-1°) alebo
skeletu do hĺbky 0,6m Stredne ťažké
rovina s možnosťou
pod 10%), hlboké pôdy pôdy (hlinité)
prejavu plošnej vodnej
(60cm a viac)
erózie (1°–3°)

4

Teplý, veľmi
suchý,
nížinný

FMm – fluvizeme
typické, ťažké

Rovina bez prejavu plošnej
Pôdy bez skeletu (obsah
vodnej erózie (0°-1°) alebo
skeletu do hĺbky 0,6m
Ťažké pôdy
rovina s možnosťou
pod 10%), hlboké pôdy (ílovitohlinité)
prejavu plošnej vodnej
(60cm a viac)
erózie (1°–3°)

5

Teplý, veľmi
suchý,
nížinný

FMG – fluvizeme
glejové, ťažké

Rovina bez prejavu plošnej
Pôdy bez skeletu (obsah
vodnej erózie (0°-1°) alebo
skeletu do hĺbky 0,6m
Ťažké pôdy
rovina s možnosťou
pod 10%), hlboké pôdy (ílovitohlinité)
prejavu plošnej vodnej
(60cm a viac)
erózie (1°–3°)

0145002

4

0145202

4

0145402

5

0146003

Zrnitosť pôdy

3

Rovina bez prejavu plošnej
vodnej erózie (0°-1°) alebo
rovina s možnosťou
prejavu plošnej vodnej
HMm – hnedozeme
Pôdy bez skeletu (obsah
erózie (1°–3°)
Teplý, veľmi typické až luvizemné
skeletu do hĺbky 0,6m Stredne ťažké
suchý,
na sprašových
Mierny svah (3°-7°), južná,
pod 10%), hlboké pôdy pôdy (hlinité)
nížinný
hlinách, stredne
východná a západná
(60cm a viac)
ťažké - ľahké
expozícia
Stredný svah (7°-12°),
južná, východná a západná
expozícia
Teplý, veľmi HM – hnedozeme
suchý,
(typ) na sprašových
nížinný
hlinách, ťažké

Rovina bez prejavu plošnej
vodnej erózie
Pôdy bez skeletu (obsah
(0° - 1°) alebo rovina
skeletu do hĺbky 0,6 m
Ťažké pôdy
s možnosťou prejavu
pod 10%), hlboké pôdy (ílovitohlinité)
plošnej vodnej erózie (1° –
(60 cm a viac)
3°)
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Kód
BPEJ
0146203

Kval. Klimatický
sk.
región

5

0151203

6

6

0160412

6

0251413

5

0253203

5

0253403

6

Svahovitosť a expozícia

Skeletovitosť a hĺbka
pôdy

Zrnitosť pôdy

Mierny svah (3°-7°), južná,
východná a západná
expozícia

4

0150202

0151403

Hlavná pôdna
jednotka

Teplý, veľmi
suchý,
nížinný

HMg – hnedozeme
pseudoglejové
(miestami
pseudogleje) na
sprašových
a polygénnych
hlinách, stredne
ťažké

Mierny svah (3°-7°), južná,
východná a západná
expozícia

Teplý, veľmi
suchý,
nížinný

HMg – hnedozeme
pseudoglejové
(miestami
pseudogleje) na
sprašových
a polygénnych
hlinách, ťažké

Mierny svah (3°-7°), južná,
východná a západná
Pôdy bez skeletu (obsah
expozícia
skeletu do hĺbky 0,6 m
Ťažké pôdy
pod 10%), hlboké pôdy (ílovitohlinité)
Stredný svah (7°-12°),
(60 cm a viac)
južná, východná a západná
expozícia

Pôdy bez skeletu (obsah
skeletu do hĺbky 0,6 m Stredne ťažké
pod 10%), hlboké pôdy pôdy (hlinité)
(60 cm a viac)

KMm – kambizeme
Teplý, veľmi
typické kyslé na
Stredný svah (7°-12°),
Stredne ťažké
suchý,
zvetralinách hornín južná, východná a západná
pôdy (hlinité)
nížinný
kryštalinika, stredne
expozícia
ťažké až ľahké
Slabo skeletovité pôdy
(obsah skeletu v povrch.
HMg – hnedozeme
horizonte 5-25%,
Dostatočne
pseudoglejové
v podpovrch.h. 25-50%)
teplý,
(miestami
Stredný svah (7°-12°),
Ťažké pôdy
suchý,
pseudogleje) na
južná, východná a západná
(ílovitohlinité)
pahorkatino
sprašových
expozícia
vý
a polygénnych
hlinách, ťažké
HMe, RM –
Mierny svah (3°-7°), južná,
hnedozeme
východná a západná
Dostatočne
erodované na
expozícia
Pôdy bez skeletu (obsah
teplý,
polygénnych hlinách
skeletu do hĺbky 0,6 m
Ťažké pôdy
suchý,
a regozeme na
pod 10%), hlboké pôdy (ílovitohlinité)
Stredný
svah
(7°-12°),
pahorkatino
neogénnych
(60 cm a viac)
južná, východná a západná
vý
sedimentoch
expozícia
(prevládajú HMe),
ťažké

Fluvizeme (predtým nivné pôdy)
sú pôdnym typom, ktorý sa vyskytuje len v nivách vodných tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvňované
záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont.
Hnedozeme
sú pôdy na sprašiach alebo sprašových hlinách s tenkým svetlým humusovým horizontom a výrazným B
horizontom zvetrávania alebo premiestnenia ílu, prevažne neobsahujú skelet.
Regozeme
sú pôdy s veľmi tenkým svetlým humusovým horizontom, ktorý sa vytvoril na viatych pieskoch, na íloch, slieňoch
alebo sprašiach. Veľmi často sú tieto pôdy na miestach, kde boli eróziou úplne odstránené pôvodné pôdy.
V riešenom území sa okrem uvedených BPEJ vyskytujú aj tzv. antropické pôdy - pôdy s výskytom povrchového
antropického horizontu, čiastočne alebo úplne pozmenené, prípadne vytvorené činnosťou človeka. Patri k nim
kultizeme a antropogénne pôdy.
 Kultizeme – sú pôdy výrazne pretvorené ľudskou činnosťou napr. rigolovaním (hlboké kyprenie
a premiešanie ich profilu napr. pôdy záhrad.
 Antropogénne pôdy - sú pôdy s pôdnym profilom umelo vytvoreným človekom napr. násypy ciest,
železnice, zastavané plochy.
Ochrana a starostlivosť o pôdne zdroje
Poľnohospodárska pôda je nenahraditeľným výrobným prostriedkom na výrobu potravín. Ochrana
poľnohospodárskeho pôdneho fondu vychádza zo zákona (lit. 69), ktorý chráni pôdu s vyššou bonitou,
s najlepšou produkčnou schopnosťou ako aj osobitne chránené pôdy, na ktorých boli vykonané hydromelioračné
a iné opatrenia. Zákon ukladá za povinnosť pred každou investičnou výstavbou, pri ktorej dochádza k záberu
pôdy na nepoľnohospodárske aktivity využívať menej kvalitné pôdy, zastavané hranice miest a obcí a pri trvalom
zábere poľnohospodárskej pôdy vykonať náhradné rekultivácie. V zmysle zákona (lit. 69) je povinnosť chrániť
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najkvalitnejšiu skupinu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. V riešenom území sú to nasledovné BPEJ:
 2. kvalitatívna skupina: 0102002; 0102005; 0106002.

12.3 HYDROLOGICKÉ POMERY
Voda je významnou zložkou prírodného systému. Najvýznamnejšími faktormi formovania povrchových a
podzemných vôd Slovenska sú zrážkovo-odtokové pomery mierneho klimatického pásma a poloha na hlavnom
európskom rozvodí.
Obrázok 45 Hydrologické pomery – povrchové vodstvo

Povrchové vody
Vodné toky
Riešené územie patrí do hornej časti povodia rieky Nitra (číslo hydrologického poradia 4-21-11), ktorú je možné
v podmienkach Slovenska zaradiť medzi stredne veľké a menej vodnaté vodné toky. Celé územie je vlahovo
deficitné, s nízkymi hodnotami odtokového koeficientu a špecifického odtoku z územia (1-5 l.s-1.km-2).
Rieka Nitra je tokom III. rádu a je ľavostranným prítokom Váhu. Má celkovú dĺžku 196,7 km a plochu povodia
5140,6 km2. Priamo alebo svojimi prítokmi odvodňuje rozsiahle oblasti viacerých pohorí (južný okraj Malej Fatry,
Strážovské vrchy, Žiar, Vtáčnik, Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec) a veľkú časť Podunajskej nížiny.
Najvýznamnejšími prítokmi Nitry sú Handlovka, Nitrica, Bebrava, Radošinka, Dlhý kanál a Žitava. Nitra a jej
prítoky majú snehovo-dažďový režim odtoku - vysoká vodnatosť je v mesiacoch marec - apríl, najnižšia vodnatosť
v mesiaci september. Rieka má na väčšine toku upravený prietokový profil (prietok Q100) a k ochrane priľahlého
územia pred povodňami sú vybudované obojstranné hrádze.
Rieka síce priamo cez k.ú. Žabokreky nad Nitrou nepreteká, ale v dotyku s územím je jej medzihrádzový priestor
v úseku medzi Partizánskym (časť veľké Bielice) a Chynoranmi. Rieka Nitra sa v súčasnom ohrádzovanom koryte
nachádza približne od 60-tych rokov, kedy bola zrealizovaná regulácia rieky a takto boli zlikvidované meandre
rieky, tok sa zrýchlil a hladina spodnej vody v širokom okolí rieky poklesla.
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tab. 11 Dlhodobé priemerné mesačné prietoky rieky Nitry (1931-80) a ich rozdelenie v priebehu roka (% Qa)
Stanica
N. Streda

Nitra

XI
3

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Rok

-1

13,6

17,3

14,9

20,9

29,9

26,2

15,7

12,2

10,4

8,5

6,6

8,4

15,3

% Qa

89,0

112,7

97,2

136,2

194,7

170,5

102,3

79,4

67,8

55,2

43,0

54,9

100,0

m .s

3

-1

15,5

19,6

17,5

24,0

34,2

30,1

18,1

14,1

12,0

9,9

7,7

9,4

17,64

% Qa

89,0

111,0

98,0

136,0

193,0

170,0

102,0

80,0

68,0

56,0

43,0

53,0

100,0

m .s

Cez k. ú. Žabokreky nad Nitrou pretekajú nasledovné menšie vodné toky:
 Hydina - tok V. rádu, ľavostranný prítok Bebravy (dĺžka 15,3 km, plocha povodia 47,2 km 2). V riešenom
území tečie v smere od Nedašoviec, stáča sa na západ. Tvorí severnú hranicu k.ú. v dĺžke cca 0,85 km
a odvodňuje severnú časť územia. Do Bebravy ústi jz. od Ostratíc. Prietokové pomery potoka sa
nesledujú.
 Žabokrecký kanál (potok) a zvyšok ramena Nitry – tok IV. rádu, pravostranný prítok Nitry (dĺžka 3,60 km,
plocha odvodňovaného územia 3,2ha). Umelý vodný tok, ktorý bol vybudovaný za účelom odvodnenia
časti nivy rieky Nitra v južnej časti k.ú. a priľahlých svahov pahorkatiny. Zaústený je do starého ramena
rieky v lokalite Štrkovec. Rameno má relatívne prirodzený charakter s výskytom stojatých vôd, vodných
spoločenstiev a brehových porastov, je napojené na rieku Nitra. Do Žabokreckého kanála ústi niekoľko
krátkych bezmenných odvodňovacích kanálov v okolí obce. Prietokové pomery kanála sa nesledujú.
Vodné plochy
V k.ú. Žabokreky nad Nitrou sa nachádza jedna stála vodná plocha – Štrkovec. Výmera vodnej plochy je cca 9,0
ha. Vznikla ťažbou štrkopieskov približne pred 40 rokmi a napájaná je podzemnou vodou. V súčasnosti je
využívaná na rybolov a krátkodobú rekreáciu športovými rybármi (spravovaná je Slovenským rybárskym zväzom,
MO Partizánske) a obyvateľmi obce.
Bývalé rameno rieky Nitra
 prepojenie ramena s riekou Nitra na oboch stranách – výhľadová rekonštrukcia pôvodného ramena na
základe odbornej štúdie a projektu;
 zabezpečenie prietočnosti ramena – vyčistenie, odstránenie porastov a prehĺbenie na potrebných úsekoch
s cieľom vytvorenia súvislého koryta vodného toku;
 doplnenie pôvodných drevín mäkkého luhu na niektorých úsekoch ramena.
Žabokrecký kanál a potok Hydina
 výhľadová realizácia renaturačných opatrení - zníženie sklonu brehov, zväčšenie plochy pre mokraďnú
a brehovú vegetáciu;
 zníženie pozdĺžneho sklonu tokov, spomalenie prúdenia vody;
 perspektívne vytvorenie meandrov na tokoch, lokálne vytvorenie plošných mokradí na vhodných
miestach.
Podzemné vody a vodné zdroje
Základnou hodnotenou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska je hydrogeologický
rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Hydrogeologický rajón je
hydrogeologicky jednotné územie s podrobnými hydrogeologickými vlastnosťami, typom zvodnenia a obehom
podzemnej vody. Podľa súčasnej hydrogeologickej rajonizácie je územie Slovenska rozdelené na 141
hydrogeologických rajónov (lit. 3).
Riešené územia spadá do hydrogeologického rajónu č.N071 – neogén Nitrianskej pahorkatiny. Zdrojom
podzemných vôd sú povrchové toky, v blízkosti pohoria Tríbeč aj zrážkové vody a vody prestupujúce z
mezozoických vrstiev pohoria. Významnejším zdrojom podzemnej vody v širšom území sú len štrkopiesčité
fluviálne sedimenty nivy Nitry. Územie pahorkatiny je typické stredným stupňom transmisivity, pórovou až
puklinovo-pórovou priepustnosťou, s výskytom napätej hladiny podzemných vôd.
Podzemné vody riečnej nivy sú typické voľnou hladinou, s režimom závislým v pririečnej zóne prevažne na
režime rieky. Charakterizované sú relatívne vysokou priepustnosťou kvartérnych sedimentov (koeficient
transmisivity rádovo 10-3 m2.s-1), s pravdepodobnou výdatnosťou vrtov 2-5 l.s-1. Chemicky ide o kalciumbikarbonátové vody s vysokou mineralizáciou (500 - 1100 mg.l-1) a sekundárnym znečistením najmä dusičnanmi.
V Nitrianskej pahorkatine sa kvartérne podzemné vody s voľnou hladinou vyskytujú v dolinách potokov, prípadne
v nadložných kvartérnych a priepustných neogénnych horizontoch. Celkovo sú neogénne sedimenty
hydrogeologicky nepriaznivé, nepriepustné, s výskytom zvodnených vrstiev pieskov až štrkov s artézskymi
vodami prevažne s negatívnou hladinou (0,5 až 1 m pod terénom). Ich hĺbka je v realizovaných vrtoch na
pahorkatine väčšinou v rozpätí 50-150 m, výdatnosť vrtov nepresahuje 2-4 l.s-1 (najčastejšie je v rozpätí 0,1 - 1
l.s-1). Výskyt týchto kolektorov je nerovnomerný, závisí od miestnych stratigrafických podmienok. Dopĺňanie
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artézskych vôd je najčastejšie z plytkých podzemných vôd kvartérnych náplavov a vodných tokov, menej zo
zrážok.
Celkové využiteľné množstvá podzemných vôd v celej oblasti Nitrianskej pahorkatiny boli stanovené v hodnote
1233,87 ls-1. Využiteľné zásoby tvoria prevažne zdroje s výdatnosťou do 2 ls-1, ich využitie je v dôsledku toho
obmedzené rozptýlenosťou malých zdrojov a často nevyhovujúcou kvalitou podzemných vôd (lit. 13). Podľa
režimu patria podzemné vody celej nitrianskej oblasti do prvého výškového stupňa (do 450 – 600 m n.m.), s
najvyššími stavmi hladiny podzemných vôd a výdatnosťami prameňov koncom marca a začiatkom apríla,
minimálnymi stavmi v septembri až novembri.
Vodné zdroje
V riešenom území obce Žabokreky nad Nitrou sa nenachádza evidovaný vodný zdroj. Najbližšie využívané vodné
zdroje sú situované na nive Nitrice a v Strážovských vrchoch v okolí Dolných Vesteníc, v podhorí Tríbča vo
Veľkých Uherciach a v Považskom Inovci v okolí Závady.
Starostlivosť o vodu a jej ochrana
V princípe platí všeobecná ochrana vôd a vodných zdrojov podľa zákona (lit. 72) v plnom rozsahu pre celé
územie. Environmentálne ciele sú obsiahnuté v §5 vodného zákona. Ochrana vodných pomerov a vodárenských
zdrojov je osobitne zdôraznená v piatej časti vodného zákona.
Pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja
Pre účely ochrany výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú,
vyhlasujú pásma hygienickej ochrany vôd (§32 vodného zákona). Do riešeného územia a jeho bezprostredného
okolia nezasahuje žiadne PHO vodných zdrojov.
Ochranné pásmo vodného toku
Vodné toky Nitra a Hydina sú klasifikované ako vodohospodársky významné vodné toky. Je nevyhnutné
rešpektovať ochranné pásmo týchto tokov v šírke 10m od brehovej čiary a ochranné pásmo ostatných drobných
vodných tokov (Žabokrecký kanál, iné menšie kanále) 5m od brehovej čiary na každú stranu.
Podľa §33 vodného zákona citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd:
 v ktorých dochádza, alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality
vôd,
 ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje, alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje,
 ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.
Zraniteľné oblasti
Za zraniteľné oblasti podľa §34 vodného zákona sa ustanovujú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých
odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia
dusičnanov je vyššia ako 50mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Vymedzené zraniteľné oblasti sa
pravidelne prehodnocujú. V zmysle nariadenia Vlády SR (lit. 35) je evidovaná ako zraniteľná oblasť okrem iného
aj k.ú. obce Žabokreky nad Nitrou.
12.3.1 VEGETÁCIA
Na druhové zloženie rastlinstva vplýva najmä geologické podložie, pôda, reliéf a nadmorská výška. V riešenom
území je zastúpená teplomilná vegetácia.
Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, 2002) celé riešené územie spadá do dubovej zóny,
nížinnej podzóny, pahorkatinnej oblasti, okresu Nitrianska niva (väčšia časť k.ú.) a okresu Nitrianska pahorkatina
(sz. časť územia). Toto začlenenie znamená, že v druhovom zložení vegetácie prevažujú teplomilné druhy, často
panónskeho alebo pontického pôvodu.
Riešené územie spadá do vegetačného lesného stupňa dubového (nadmorská výška do 300 m n.m, priemerná
teplota nad 8°C, ročné zrážky do 600 mm, vegetačná doba nad 175 dní). Pre tento vegetačný stupeň sú
charakteristické mäkké a tvrdé lužné lesy a nížinné lesy s prevahou duba.
Potenciálna prirodzená vegetácia
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v riešenom území (teda vegetáciu, ktorá by sa v daných prírodných
podmienkach vyvinula, keby do vývoja nezasahoval človek svojou činnosťou) tvoria nasledovné geobotanické
jednotky:
 Lužné lesy nížinné (U - Ulmenion) zahrňujú vlhkomilné a mezohygrofilné lesy, rastúce na aluviálnych
naplaveninách pozdĺž vodných tokov, patriace do podzväzu Ulmenion. Zo stromov bývajú zastúpené jaseň
úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium) a dreviny mäkkých
lužných lesov, najmä druhy rodov vŕb (Salix sp. div) a topoľ (Populus sp. div). V krovinnom poschodí sú to
svíb krvavý (Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea),
druhy rodu hloh (Crataegus sp. div.). Bylinný podrast je druhovo relatívne bohatý. Pôvodne pokrývali tieto
lesy južnú časť územia na nive rieky Nitra a nivu Hydiny v severnej časti k.ú. Žabokreky n/N. Po osídlení
sa tieto ekosystémy postupne menili na zaplavované lúky alebo hospodárske lužné lesy, za posledných 50
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rokov sa po ohrádzovaní Nitry sa väčšina lúk premenila na ornú pôdu a väčšina zachovaných lužných
lesov na plantáže lesných drevín s topoľom euroamerickým.
 Dubovo-hrabové lesy karpatské (C – Carpinenion betuli) sú lesné porasty, vyskytujúce sa prevažne na
alkalických, hlbokých pôdach, väčšinou typu hnedých pôd, menej na rendzinách, ilimerizovaných pôdach,
hnedozemiach a čierniciach a to na rôznorodom geologickom podloží. V stromovom poschodí prevládajú
dub zimný (Quercus petraea) a hrab obyčajný (Carpinus betulus), často sú zastúpené aj javor poľný (Acer
campestre), lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a čerešňa vtáčia (Cerasus
avium), z krov zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná
(Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh
obyčajný (Crataegus laevigata). V bylinnom poschodí sú významné Carex pilosa, Dactylis polygama,
Galium schultesii, taxóny z okruhu Ranunculus auricomus agg., Stellaria holostea. Pôvodne išlo o
prevažujúcu jednotku, vyskytujúcu sa na terasách rieky a väčšine svahov pahorkatiny. Postupne boli lesné
spoločenstvá odstránené a premenené na ornú pôdu, zastavané územie a pridomové záhrady. V území
sa zachovali len minimálne fragmenty týchto porastov.
 Dubovo-cerové lesy (Qc - Quercetum petraeae-cerris s.l.) – patrili sem xerotermofilné dubové lesy na
alkalických podložiach, viazané najmä na ilimerizované hnedozeme na sprašových príkrovoch. Dominantou v týchto porastoch je dub cerový (Quercus cerris), ďalej sa vyskytujú dub žltkastý (Quercus dalechampii), dub sivozelený (Quercus pedunculiflora), niekedy aj dub zimný (Quercus petraea) a dub letný
(Quercus robur). Z ďalších drevín sa v stromovom poschodí vtrúsene vyskytujú javor poľný (Acer
campestre), javor tatársky (Acer tataricum), lokálne aj jaseň mannový (Fraxinus ornus). Krovinné
poschodie býva pomerne bohaté, tvorené najmä druhmi zob vtáčí (Ligustrum vulgare), drieň obyčajný
(Cornus mas), svíb krvavý (Swida sanguinea), slivka trnková (Prunus spinosa), ruža galská (Rosa galica),
rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), hloh krivokališný
(Crataegus curvisepala). V bylinnom poschodí sa vyskytujú ostrica horská (Carex montana), nátržník biely
(Potentilla alba), lipnica úzkolistá (Poa angustifolia), pľúcnik Murínov (Pulmonaria murinii), hrachor čierny
(Lathyrus niger), kosienka farbiarska (Serratula tinctoria), králik chocholatý (Pyrethrum corymbosum),
iskerník mnohokvetý (Ranunculus polyanthemos), vika kašubská (Vicia cassubica), waldsteinia kuklíková
(Waldsteinia geoides), prvosienka jarná šedá (Primula veris subsp. canescens), medunica medovkolistá
(Melittis melissophyllum). Pôvodne pokrývali tieto lesy chrbtové polohy pahorkatiny v severnej časti
územia, avšak boli postupne premenené na orné pôdy a zachovali sa len fragmenty v podobe niekoľkých
remízok.
Spoločenstvá lesného typu utrpeli v priebehu hospodárskeho využívania kultúrnej krajiny riešeného územia
najväčšie územné straty. Okrem samotného odlesnenia a teda náhrady lesných spoločenstiev agrocenózami
alebo zástavbou utrpela ekologická kvalita v podstate nepatrných zvyškov lesných spoločenstiev aj spôsobmi
hospodárskeho využívania (výmladkové lesy majú nízku produkciu nekvalitnej kmeňoviny, po veľkoplošných
holoruboch klesá ekologická hodnota lokality takmer na nulu, pri výsadbách sa používajú nepôvodné druhy
hospodárskych drevín a do lesných porastov vnikajú burinné druhy drevín, ktoré odtiaľ vytláčajú pôvodné druhy).
Duby a bresty trpia grafiózou (upchávanie ciev parazitickými hubami). Za posledných 40 rokov na epidémiu
grafiózy vyhynulo 95% jedincov brestov. V dôsledku grafiózy (inak povedané „hromadné hynutie duba“) sú
ohrozené porasty dubín v celej Podunajskej nížine nielen pokiaľ ide o ich zdravotný stav, ale aj o samotnú
podstatu hospodárenia na takejto lesnej pôde.
Poznanie prirodzenej potenciálnej vegetácie územia je dôležité najmä z hľadiska rekonštrukcie, obnovy a
ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie (lesnej aj nelesnej) s cieľom jej priblíženia sa či úplného prinavrátenia do
prirodzeného stavu, aby sa tak zabezpečila ekologická stabilita územia. Poznanie vegetačných typov v širšom
meradle umožňuje rekonštruovať vegetáciu aj na miestach, kde je dnes náhradná prirodzená vegetácia (lúky,
pasienky) alebo kultúrna vegetácia (agrocenózy, buriny, ruderály). Existenciou prirodzených a pôvodných
rastlinných spoločenstiev v krajine sa zvyšuje jej prírodná hodnota aj ekologická stabilita a teda aj odolnosť
územia voči rôznym prírodným (biotickým i abiotickým) aj antropickým negatívnym faktorom (vplyvom).
Súčasná krajinná vegetácia
V rámci zadefinovaných PFCelkov Nitrianska niva, Terasy Nitry a Bánovská pahorkatina tvoria plochy krajinnej
vegetácie (sem zaraďujeme výlučne vegetáciu, ktorá má ekostabilizujúce a/alebo environmentálne funkcie bez
akéhokoľvek produkčného potenciálu) 88,46ha, čo predstavuje 17,8% plôch prírodných celkov(496,45ha)
a 12,7% z plochy celého katastra (697,2ha). Z hľadiska rozloženia tejto vegetácie je jej väčšia časť umiestnená
v PFCelku Niva Nitry.
Reálna vegetácia v k.ú. Žabokreky nad Nitrou a bezprostrednom okolí je na väčšine územia podstatne odlišná od
pôvodnej vegetácie. Vysokú prevahu majú agrocenózy, ktorých celková biotická významnosť je nízka až veľmi
nízka. K relatívne bioticky významnejším možno zaradiť iba niekoľko málo lokalít. Je to predovšetkým rieka Nitra
spolu s jej medzihrádzovým porastom a bývalé rameno rieky na jej nive.
Zvyšná časť územia - najmä terasová a pahorkatinná časť katastra obce je odlesnená, porasty drevín sú
obmedzené na niekoľko medzí, porastov popri poľných cestách a malé remízky v poľnohospodárskej krajine.
Tieto porasty majú prevažne nepôvodný charakter, väčšinou s prevahou ovocných drevín, agáta bieleho (Robinia
pseudacacia).
Hlavné typy biotopov v území sú nasledovné:
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Brehové porasty vodných tokov: sú mimoriadne dôležitým typom vegetácie v krajine jednak ako stanovište
značného počtu druhov, jednak ako krajinné prvky s vysokou vodivosťou, slúžiace pre šírenie a pohyb rastlín i
živočíchov. Patria k mokraďným ekosystémom, ktoré sú jedným z ohrozených typov ekosystémov, ktorým je
v poslednom čase venovaná zvýšená pozornosť. V širšom území sa z relatívne prirodzených brehových porastov
vyskytujú iba rieka Nitra a zvyšky jej bývalého ramena v južnej časti k.ú. Žabokreky n/N. V brehových porastoch
rieky Nitra sú zo stromov najviac zastúpené vŕby: v. biela (Salix alba), v. krehká (Salix fragilis) a ich kríženec
Salix x rubens, v. rakytová (S. caprea), topole: topoľ čierny (Populus nigra), t. šedý (P. canescens) a t. osikový (P.
tremula), ďalej jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a nepôvodný javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). Z krov sú
najčastejšie ostružina ožinová (Rubus fruticosus agg.), ruža šípová (Rosa canina agg.), hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna), baza čierna (Sambucus nigra), plamienok plotný (Clematis vitalba), vŕba trojtyčinková
(Salix triandra), vŕba purpurová (Salix purpurea), čremcha strapcovitá (Padus avium) a viaceré druhy stromového
poschodia. V bylinnom poschodí tu rastú napr. pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), pýr plazivý (Agropyron repens),
hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera), chrastnica trsteníkovitá (Phalaris
arundinacea), pakost lúčny (Geranium pratense). Porasty bývalého ramena rieky Nitra v lokalite Štrkovec majú
tiež prevažne prirodzený charakter, aj keď tu má vysoký podiel nepôvodný javorovec jaseňolistý a vyskytujú sa tu
ovocné dreviny (čerešňa, jabloň, hruška, mirabelka). Rastú tu rovnaké druhy stromov a krov ako popri rieke Nitra,
viac zastúpené sú tu topole, čremcha a v krovinnom poschodí tu rastú okrem toho vo väčšej miere napr. aj slivka
trnková (Prunus spinosa), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus) a i.
Kanalizované vodné toky: Kvalita brehových porastov kanalizovaných vodných tokov (Hydina, Žabokrecký
kanál a menšie kanále na nive Nitry) je nižšia ako v prípade prirodzených vodných tokov. Drevinný porast je
väčšinou medzernatý, pokryvnosť stromov je väčšinou do 30%, krovín 50-80%. V stromovom poschodí sú
najčastejšie topoľ kanadský (Populus x canadensis), vŕba krehká (Salix fragilis), v. biela (S. alba) a v. rakytová (S.
caprea), menej tu rastú čremcha strapcovitá (Padus avium), javorovec jaseňolistý ( Negundo aceroides) a ovocné
druhy (slivka, orech, jabloň). V krovinnom poschodí sú najčastejšie slivka trnková (Prunus spinosa), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), ruža šípová (Rosa canina agg.), baza čierna (Sambucus nigra), ostružina
ožinová (Rubus fruticosus agg.), rastú tu aj druhy stromového poschodia. Charakter bylinného poschodia určujú
najmä pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), trsť obyčajná (Phragmites australis), chrastnica trsteníkovitá (Phalaris
arundinacea), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), iskerník plazivý (Ranunculus repens) a i.
Remízky, skupinky drevín a a zarastajúce neužitky: V území obce Žabokreky nad Nitoru sa nevyskytujú
súvislé lesné porasty, ale iba menšie remízky, skupiny drevín a zarastajúce nevyužívané plochy. Ich druhové
zloženie závisí najmä od lokalizácie a je odlišné na nive Nitry a v pahorkatinnom území. Na nive rieky
v skupinkách drevín prevažuje zo stromov vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba) a javorovec
jaseňolistý (Negundo aceroides), v pahorkatine sú to najmä agát biely (Robinia pseudacacia), javor mliečny (Acer
platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a ovocné dreviny - čerešňa vtáčia (Cerasus avium), slivka
mirabelková (Prunus insititia), slivka domáca (Prunus domestica), orech kráľovský (Juglans regia), jabloň domáca
(Malus domestica). Vzácnejšie tu rastú napr. aj dub letný (Quercus robur), pagaštan konský (Aesculus
hyppocastanum), moruša biela (Morus alba). Krovinné poschodie remízok je vyvinuté rôzne (pokryvnosť 40-80%),
prevažujú v ňom domáce druhy krovín: slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina agg.), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna agg.), baza čierna (Sambucus nigra), plamienok plotný (Clematis vitalba),
menej často sa vyskytujú okrem ostatných druhov stromového poschodia napr. aj svíb krvavý (Cornus
sanguinea), bršlen európsky (Euonymus europaeus), javor poľný (Acer campestre), orgován obyčajný (Syringa
vulgaris), agát biely (Robinia pseudoaccacia).
Medze v poľnohospodárskej krajine: sú pomerne výrazným typom mimolesnej drevinnej vegetácie vzhľadom
k tomu, že plnia viaceré funkcie v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine s absenciou plošných
porastov. Viažu sa na rozhrania pozemkov a niektoré poľné cesty, ich druhové zloženie je značne ovplyvnené
šírkou a zapojenosťou drevinného porastu. Stromové poschodie medzí je väčšinou medzernaté (pokryvnosť 5-20
%, len v jednom prípade 40%), prevažujú v ňom najmä ovocné dreviny – čerešňa vtáčia (Cerasus avium), slivka
mirabelková (Prunus insititia), slivka domáca (Prunus domestica), orech kráľovský (Juglans regia), jabloň domáca
(Malus domestica). Menej sa tu vyskytujú iné domáce druhy stromov – javor mliečny (Acer platanoides), javor
poľný (Acer campestre), brest väzový (Ulmus laevis), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), ako aj nepôvodný agát
biely (Robinia pseudoacacia) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). Krovinné poschodie medzí je zvyčajne
dobre vyvinuté (pokryvnosť 40-80 %), dominujú v ňom bežné teplomilné a mezofilné domáce druhy – slivka
trnková (Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ruža šípová (Rosa canina agg.), baza
čierna (Sambucus nigra), zriedkavejšie sa v krovinnom poschodí vyskytujú domáce druhy stromového poschodia.
Lúčne porasty: vyskytujú sa v širšom okolí k.ú. Žabokreky nad Nitrou takmer výlučne na hrádzach rieky Nitry
a v jej medzihrádzovom priestore. Väčšina lúk je kosená, najčastejšie sú tu tieto druhy: ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), pýr plazivý (Agropyron repens), kostrava červená (Festuca rubra), lipnica lúčna (Poa
pratensis), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), lipkavec mäkký (Galium mollugo), šalvia praslenatá (Salvia
verticillata), vesnovka obyčajná (Cardaria draba).
Aleje popri cestách: viažu sa na okolie štátnych ciest v extraviláne – hlavnej cesty I/64 do Partizánskeho a cesty
do Ostratíc. Stromové poschodie má pokryvnosť cca 10%, krovinné poschodie je vyvinuté sporadicky
s pokryvnosťou do 10%. Funkcia týchto porastov je najmä estetická, hygienickú a iné funkcie plnia len vo veľmi
obmedzenej miere vzhľadom k malej pokryvnosti drevín. Popri hlavnej ceste dominuje výsadba orecha
kráľovského (Juglans regia), popri ceste do Ostratíc zasa prevažuje čerešňa vtáčia (Cerasus avium). Z ostatných
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stromov sú tu zastúpené najmä jabloň domáca (Malus domestica), slivka mirabelková (Prunus insititia), moruša
biela (Morus alba), agát biely (Robinia pseudoacacia) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). V krovinnom poschodí
rastú okrem týchto druhov napr. slivka trnková (Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna),
ruža šípová (Rosa canina agg.), baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (SWida sanguinea) a javorovec
jaseňolistý (Negundo aceroides).
Neužitky a opustené plochy: v území sa nachádza niekoľko opustených plôch postupne zarastajúcich
vegetáciou, bez jasnej súčasnej funkcie (ide napr. o bývalú skládku odpadov pri starej ČOV a o nevyužívané
plochy popri železničnej trati). Ich súčasný ekologický význam je síce obmedzený, avšak môžu plniť funkciu
budúcich interakčných prvkov alebo menších biocentier. Stromové porasty v týchto plochách sú vyvinuté slabo
(2-15%) a prevažujú tu orech kráľovský (Juglans regia), topoľ čierny (Populus nigra) a brest väzový (Ulmus
laevis), rastú tu aj agát biely (Robinia pseudoacacia), topoľ šedý (Populus canescens), javorovec jaseňolistý
(Negundo aceroides) a ovocné dreviny (čerešňa, slivka, mirabelka, jabloň, hruška). Krovinné poschodie má
pokryvnosť 15-30% a rastú v ňom najmä bežné domáce náletové druhy krov (trnka, ruža, hloh, baza) a druhy
stromového poschodia, okrem nich tu rastie napr. aj vŕba purpurová (Salix purpurea), svíb krvavý (Swida
sanguinea), bršlen európsky (Euonymus europea).
Opatrenia a návrhy krajinnej vegetácie
Z pohľadu definovanej stratégie pre prírodnú štruktúru (pozri Územný systém ekologickej stability (Prírodná
stratégia rozvoja obce) na strane 70) je veľmi dôležité v rámci katastrálneho územia obce Žabokreky nad Nitrou
nielen zachovanie a podpora jestvujúcich lokalít krajinnej vegetácie, ale je nevyhnutné pristúpiť aj k jej výraznému
doplneniu či už na úrovni návrhu nových kostrových prvkov ÚSES (biocentrá a biokoridory), ale aj na úrovni
doplnkovej krajinnej a environmentálnej vegetácie (interakčné prvky ÚSES).
Vzhľadom k súčasnému stavu navrhujeme zväčšenie plôch krajinnej vegetácie o vyše 78%. Pôvodnú výmeru
identifikovanú v rámci prieskumov a rozborov o veľkosti 19,0 ha navrhujeme rozšíriť na 88,46 ha čím podiel
krajinnej vegetácie v rámci katastrálneho územia dosiahne hodnotu takmer 12%. Takýto podiel hodnotíme ako
minimálne vyžadovaný na zvýšenie ekostability územia. Navrhované plochy krajinnej vegetácie sú z väčšej časti
lokalizované v rámci:
PFCelku Niva Nitry (MBK-N1, IPL-N1, IPL-N2, IPL-N3, IPL-N3a, IPL-N4, časť MBK-N3 a IPL-N5, malý úsek IPLN6)
a v rámci PFCelku Bánovská pahorkatina (MBC_N4, MBK-N4, MBK-N5, IPP-N2, IPL-N9, IPL-N10, IPL-N12,IPLN13, a časť IPL-N11 a IPL-N14).
Najmenej nových plôch je navrhovaných v PFcelku Terasy Nitry (MBC-N3, MBK—N3, IPP-N3, IPL-N15, väčšia
časť IPL-N6 a časť IPP-N1, IPL-N5, IPL-N8 a IPL-N14).
Nakoľko sa takmer vo všetkých prípadoch jedná o navýšenie na úkor poľnohospodárskej pôdy je to citlivá otázka,
pretože na jednej strane zväčšovaním zastavaného územia obce (75,74ha) a na strane druhej zväčšovaním
ekostabilizačných plôch (52,62ha) sa znižuje súčasná výmera poľnohospodárskej pôdy (cca 460,61ha) na úroveň
332,25ha.
Z hľadiska priestorového využitia navrhujeme aby prevažujúcu plochy tvorila najmä vzrastlá vegetácia charakteru
stromov a krov a dosiahla podiel aspoň 60% na všetkej krajinnej vegetácii.Z funkčného hľadiska preferujeme
najmä ekostabilizujúcu vegetáciu, ktorá bude naďalej tvoriť rozhodujúci podiel na vegetácii. Environmentálna
vegetácia existuje a bude dopĺňaná ako sprievodná vegetácia ciest a železnice, po obvode zastavaného územia
obce a ako verejná zeleň v intraviláne obce.
Podrobné opatrenia a návrhy pre manažment vegetácie
Návrhy pre jednotlivé prvky ÚSES (biocentrá a biokoridory) sú uvedené v kapitole 3.1 ÚSES. V tejto časti
uvádzame navrhované opatrenia pre hlavné typy biotopov, ktoré tvoria najmä existujúce a navrhované interakčné
prvky v krajine.
Mimolesná vegetácia, najmä drevinná, plní v krajine viacero funkcií. Popri produkčnej sú to predovšetkým
pôdoochranná, retenčná, izolačná a refugiálna (tieto porasty často slúžia ako refúgium pôvodných druhov
organizmov v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine). Preto pri manažmente existujúcich porastov
a zakladaní nových je potrebné brať do úvahy potrebu zabezpečenia multifunkčnosti vegetácie a biotopov
v krajine.
Pri dopĺňaní existujúcich a výsadbe nových porastov drevín treba vytvárať druhovo zmiešané porasty s použitím
pôvodných druhov drevín. V pahorkatinnej časti územia (na mezofilných a suchších stanovištiach) sú to najmä
dub cerový (Quercus cerris), dub letný (Quercus robur), dub mnohoplodý (Quercus polycarpa), dub zimný
(Quercus petraea), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), brest hrabolistý (Ulmus
minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Z krovín je možné použiť druhy slivka trnková (Prunus spinosa), zob
vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), kalina siripútková (Viburnum lantana), kalina
obyčajná (Viburnum opulus), drieň obyčajný (Cornus mas), svíb krvavý (Swida sanguinea), zemolez obyčajný
(Lonicera xylosteum), druhy rodu hloh (Crataegus monogyna agg., C. laevigata agg.), rešetliak prečisťujúci
(Rhamnus cathartica), krušina jelšová (Frangula alnus) a i..
Pre vlhšie stanovištia (niva Nitry, brehové porasty, odvodňovacie kanály) odporúčame použiť najmä tieto druhy:
vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), vŕba rakytová (Salix caprea), jelša lepkavá (Alnus glutinosa),
topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ osikový (Populus tremula), čremcha strapcovitá
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(Padus avium), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), brest hrabolistý (Ulmus minor), javor poľný (Acer campestre),
z krovín vŕba purpurová (Salix purpurea), svíb krvavý (Swida sanguinea), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus
catharticus), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh (Crataegus monogyna agg., C. laevigata
agg.), kalina obyčajná (Viburnum opulus).
Tvar a orientáciu plošných interakčných prvkov je vhodné prispôsobiť hospodáreniu - orientovať ju tak, aby
nebola prekážkou pri obrábaní pozemku. Najvhodnejšie je založenie plošných interakčných prvkov v miestach
križovania existujúcich, resp. navrhovaných biokoridorov a líniových interakčných prvkov. Tvar interakčného prvku
v takejto polohe je potom najvhodnejší trojuholníkový – jednoduchým rozšírením líniového porastu.
Pri vytváraní interakčných prvkov je možné postupovať rovnako ako pri zakladaní biocentier, hlavným rozdielom
je veľkosť interakčných prvkov. Najjednoduchším spôsobom tvorby plošného interakčného prvku je založenie
trvalých trávnych porastov, ktoré by boli pravidelne kosené minimálne niekoľko rokov. Zároveň je vhodná výsadba
skupinky, resp. skupiniek pôvodných drevín. Po niekoľkých rokoch je možné ponechať plochy samovývoju,
prípadne časť naďalej kosiť.
Líniové interakčné prvky plnia viacej funkcií – najmä ekologickú (zvýšenie ekologickej stability územia,
vytvorenie siete bioticky pozitívnych prvkov v území) a pôdoochrannú (ochrana pred vodnou a veternou eróziou).
Niektoré majú aj hygienickú funkciu (izolácia intravilánu obce od intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny).
Zakladanie líniových interakčných prvkov by malo spočívať vo výsadbe prirodzených druhov drevín vo
vymedzenom spone, v niekoľkoročnej starostlivosti a v zabezpečení drevín pred poškodením (ohryzom, mrazom,
vyschnutím a pod.). Ideálne je vytvorenie dvojvrstevnatého porastu – stromov a zapojených krovín.
Keďže v území sa vyskytuje viacero inváznych a agresívnych druhov drevín, ktoré predstavujú akútne
nebezpečenstvo pre zvyšky pôvodnej vegetácie, viacero opatrení je zameraných na elimináciu týchto druhov a
ich nahrádzanie pôvodnými druhmi. V území sa vyskytujú astra novobelgická (Aster novi-belgii agg.), pohánkovec
japonský (Fallopia japonica), slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus), javorovec jaseňolistý (Negundo
aceroides), agát biely (Robinia pseudoacacia) a zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis).
obr. 1: Krajinná vegetácia.

12.4 ŽIVOČÍŠSTVO
Zoogeografické pomery
Z hľadiska zoogeografického členenia (Stehlík a Vavřínová 1991, upravené Matis 1999) riešené územie zasahuje
do provincie eurosibírske stepi s podprovinciou Pannonicum, úseku: panónska step (Eu-Pannonicum). Ide o
oblasť Podunajskej nížiny, ktorá sa vyznačuje v súčasnej dobe rozsiahlymi agrocenózami a zvyškami lužných
lesov. Kostrou tohto územia je rieka Dunaj so svojimi nížinnými prítokmi (Malý Dunaj a Váh, Nitra a iné), v tomto
priestore sa nachádzajú predovšetkým teplomilné spoločenstvá lesného a lúčneho charakteru, vodné
a mokraďové spoločenstvá.
Faunu k.ú. Žabokreky nad Nitrou a širšieho okolia charakterizuje viacero teplomilných druhov, ktoré sa tu rozšírili
z mediteránnej podoblasti v treťohorách. Typické stepné druhy zastupuje napríklad škrečok poľný (Cricetus
cricetus), provinciu listnatých lesov z vtákov holub hrivnák (Columba palumbus), slávik krovinový (Luscinia
megarhynchos), drozd čierny (Turdus merula), vlha hájová (Oriolus oriolus), škorec lesklý (Sturnus vulgaris),
pinka lesná (Fringilla coelebs) a ďalšie. Vyskytujú sa tu pritom druhy patriace do viacerých faunistických prvkov,
akými sú najmä druhy arboreálne, eremiálne či oreotundrálne.
Podľa zoologických prieskumov realizovaných v rámci projektov pozemkových úprav v regióne Nitrianskej
pahorkatiny (napr. Trnka in Mederly a kol. 2006, 2012) je možné predpokladať, že v území obce Žabokreky n/N
a v jeho okolí sú významne zastúpené jednak spoločenstvá vodných a lesných druhov stavovcov (viazané najmä
na rieku Nitra a jej okolie), ale najmä poľných a synantropných druhov (poľnohospodárska a urbanizovaná
krajina). Najpočetnejšími druhmi stavovcov sú pravdepodobne vtáky a z nich najmä rad vrabcotvaré
(Passeriformes), z cicavcov sú početnými radmi najmä myšotvaré (Rodentia), piskorotvaré (Insectivora)
a šelmotvaré (Carnivora). Menej početnými triedami stavovcov sú ryby, obojživelníky a plazy.
K pravidelne až často sa vyskytujúcim druhom v území patria pravdepodobne jašterica bystrá (Lacerta agilis),
bažant poľovný (Phasianus colchicus), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), slávik červienka (Erithacus
rubecula), drozd čierny (Turdus merula), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), škorec lesklý (Sturnus vulgaris),
stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík pestrý (Carduelis carduelis), piskor malý (Sorex minutus) a i.
Najvýznamnejším biotopom územia je rieka Nitra a jej medzihrádzový priestor. V širšom okolí územia bolo
v tomto biotope dokumentovaných cca 60 druhov stavovcov (Trnka in Mederly a kol. 2006). Z nich 4 druhy sú
významné z európskeho hľadiska: skokan štíhly (Rana dalmatina), jašterica bystrá (Lacerta agilis), netopier veľký
(Myotis myotis) a netopier pozdný (Eptesicus serotinus) a okrem všetkých druhov vtákov aj ďalšie 4 druhy z
národného hľadiska: skokan zelený (Rana esculenta), užovka obojková (Natrix natrix), piskor obyčajný (Sorex
araneus) a bielozúbka bielobruchá (Crocidura leucodon). Tento biotop má tak vysokú ekosozologickú hodnotu.
Vysokú ekosozologickú hodnotu má pravdepodobne aj bývalé rameno rieky Nitra. V obdobnom biotope bolo
zistených 7 druhov európskeho významu: kunka (Bombina spp.), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhly
(Rana dalmatina), jašterica bystrá (Lacerta agilis), rybárik riečny (Alcedo atthis), netopier pozdný (Eptesicus
serotinus) a netopier hrdzavý (Nyctalus noctula) a okrem vtákov ďalších 6 druhov národného významu: mlok
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obyčajný (Triturus vulgaris), skokan zelený (Rana esculenta), užovka obojková (Natrix natrix), piskor obyčajný
(Sorex araneus), piskor malý (Sorex minutus) a lasica hranostaj (Mustela erminea).
Osobitným biotopom je rybník Žabokreky – plocha vzniknutá ťažbou štrkopieskov. Nasadené sem boli viaceré
druhy rýb, napr. kapor (Cyprinus carpio), karas (Carassius carassius), šťuka (Esox lucius), zubáč (Stizostedion
lucioperca), červenica (Scardinius erythrophthalmus), belica (Albumus albumus), pleskáč (Abramis sp.), ostriež
(Perca fluviatilis), sumec (Silurus glanis), lien sliznatý (Tinca Tinca), amur biely (Ctenopharyngodon idella),
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), boleň dravý (Aspius Aspius) a aj úhor (Anguilla anguilla).
Z ostatných druhov stavovcov je rybník využívaný obdobnými druhmi ako v predošlom type biotopov.
Priemerný ekosozologický význam majú menšie lokality vegetácie v krajine – remízky, medze a iná sprievodná
vegetácia v krajine. Prevažujú tu poľné a lesné druhy stavovcov, z ktorých niektoré môžu patriť k druhom
európskeho resp. národného významu – napr. jašterica bystrá (Lacerta agilis) a strakoš červenochrbtý (Lanius
collurio), jež východoeurópsky (Erinaceus concolor) a piskor malý (Sorex minutus).
V rámci zastavaného územia majú priemerný ekosozologický význam najmä parčíky, záhrady a sady. Vyskytujú
sa tu najmä druhy viazané na ľudské spoločenstvá, z významnejších druhov tu môžu žiť napr. ropucha zelená
(Buffo viridis), jašterica bystrá (Lacerta agilis), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), netopier veľký (Myotis
myotis), ropucha bradavičnatá (Buffo buffo a jež východoeurópsky (Erinaceus concolor).
Agrocenózy sú posledným hlavným typom biotopov v území. Žijú tu najmä poľné druhy stavovcov –
z významnejších napr. bocian biely (Ciconia ciconia, škrečok poľný (Cricetus cricetus), ropucha bradavičnatá
(Buffo buffo a piskor malý (Sorex minutus).
Opatrenia a návrhy
Mnohé živočíšne druhy citlivo reagujú na zmeny v prírodnom prostredí, zmeny s negatívnym vplyvom na
živočíchy spôsobujú znižovanie ich početnosti až ústup z danej lokality. Je veľmi dôležité nielen zachovanie, ale
aj vytvorenie podmienok pre zvyšovanie čo najrozmanitejších prírodných pomerov a tým zvýšenie biodiverzity
v danom území.
Rozširovaní a zlepšovaním podmienok pre vegetáciu v území sledujeme aj zlepšovanie podmienok pre jednotlivé
živočíšne druhy. Vo všetkých prírodných celkoch katastra sme sa zamerali ako na zvýšenie kvality prostredia, tak
aj rozširovanie plôch vegetácie, čím sledujeme aj zlepšenie podmienok pre vtáctvo a menšie druhy cicavcov
a tých aj postupné zvýšenie početnosti a diverzity ich populácií.

12.5 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Územná ochrana
Na celom riešenom území platí v zmysle §12 Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o
ochrane prírody a krajiny (lit. 75) prvý stupeň ochrany a vyžaduje sa súhlas príslušného orgánu ochrany prírody
na činnosti uvedené v tomto ustanovení.
Priamo v riešenom území sa nenachádza chránené územie s vyšším stupňom ochrany.
Biotopy európskeho a národného významu
V riešenom území sa územie európskeho významu nenachádza
Chránený strom
V riešenom území nie sú evidované chránené stromy.

13

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

13.1 CESTNÁ DOPRAVA
Súčasný stav cestnej dopravy
Cestný komunikačný systém
Obec Žabokreky nad Nitrou tvorí uzol cestných trás smerom od troch okresných miest;
 4 km od Partizánskeho;
 11km od Topoľčian a
 12km od Bánoviec nad Bebravou.
Chrbticu cestnej siete tvorí prieťah cesty celoštátneho významu I/64, ktorá je vedená jej katastrálnym územím a
stredom zastavaného územia a ktorá zároveň plní zbernú funkciu komunikácie. I/64 prepája smery Prievidza –
Partizánske – kataster Žabokreky nad Nitrou - Topoľčany.
Celková dĺžka je 3,35 km; (1,55 UPN VÚC TK km v intraviláne a 1,80 extraviláne);
V katastrálnom území obce sa nachádzajú cesty:
 I/64 v úseku Partizánske – Topoľčany;
 III/05047 v úseku Ostratice – Žabokrekyn Nitrou;
 III/06492 v úseku Žabokreky nad Nitrou.
Tieto komunikácie tvoria nadradený cestný a zároveň základný komunikačný systém v obci, pričom o cestách
III.triedy možno hovoriť ako cestách tvoriace privádzače pre obec od tranzitnej komunikácie I. triedy, ktorá
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prechádza zastavaným územím obce. V obci sú spevnené miestne komunikácie a nespevnené komunikácie –
poľné cesty. Šírkové usporiadanie komunikácií je rôznorodé:
 cesty III.triedy majú šírkové usporiadanie v extraviláne 7,5m a v intraviláne sa pohybuje v rozpätí 6 až 8 m;
 miestne komunikácie majú šírkové usporiadanie v rozpätí 4 až 6 m a v rozpätí 2 až 3 m.
Stavebno-technický stav týchto komunikácií je zväčša dobrý, veľa úsekov je však hodnotených ako
nevyhovujúcich s nutnosťou renovácie resp. rekonštrukcie.
Obrázok 46 Cesta I/64 trasa smer Partizánske - prieťah intravilánom obce

Hromadná autobusová doprava
Spoje prímestskej autobusovej dopravy tvoria jeden z dvoch druhov verejnej hromadnej dopravy osôb pre obec
Žabokreky nad Nitrou, ktorá vytvára vhodné dynamické podmienky pre prepravu osôb. Využívajú ich občania
dochádzajúci do okresných miest za prácou, do škôl, na úrady a inštitúcie štátnej správy, za zdravotníckymi
službami a obchodnou vybavenosťou. Prímestskú HD zabezpečuje SAD Prievidza.
Cez zastavané územie obce prechádzajú medzimestské a diaľkové linky.
Celková frekvencia autobusových spojov do najbližších okresných miest vrátane diaľkových liniek činí 77 spojov
počas pracovných dní a 25 spojov počas víkendov, čo vzhľadom k veľkosti obce možno považovať za primerané.
Na území obce sa nachádzajú tri autobusové zastávky (Pri kostole, Pri starom cintoríne a Pri sýpke). Dostupnosť
zastávok napriek skutočnosti, že okrajové polohy obce sú mimo 500 m pešej dostupnosti možno považovať
vzhľadom k charakteru obce za postačujúci.
Statická doprava
Statická doprava sa na území obce realizuje vo formách odstavovania vozidiel na teréne pri objektoch ako
krátkodobé parkovanie pri objektoch vybavenosti – verejné parkovacie plochy a na individuálnych parkovacích
plochách alebo garážach pri objektoch vybavenosti a pri rodinných domoch.
Verejné parkovacie plochy sú v súčasnosti zriadené v nasledovných polohách:
 pri obecnom úrade (PFČasť Pri škole), nachádza sa 6 parkovacích miest, kolmé státie, povrch z asfaltu,
neoznačené;
 pri zdravotnom stredisku (PFČasť Pri škole), nachádza sa 5 parkovacích miest, kolmé státie, povrch
z asfaltu, neoznačené;
 pri potravinách Jednota (PFČasť Centrum Žabokreky n/N), nachádza sa tu 9 parkovacích miest, kolmé
státie; povrch z asfaltu, neoznačené;
 pri železiarstve Habal (PFČasť Centrum Žabokreky n/N), nachádza sa tu 5 parkovacích miest, samostatné
parkovisko, asfaltový povrch, neoznačené;
 pri rezidencii TatraBanka (PFČasť Centrum Žabokreky n/N), nachádzajú sa 4 parkovacích miesta, kolmé
státie; povrch štrkový, neoznačené;
 pri hostinci Drink (PFČasť Promenáda), nachádza sa tu 5 parkovacích miest, betónový povrch,
neoznačené;
 pri Mauzóleu (PFČasť Promenáda), nachádzajú sa tu 2 parkovacie miesta, povrch zo zámkovej dlažby,
neoznačené;
 pri novom cintoríne (PFčasť Nový cintorín), nachádza sa tu 9 parkovacích miest, kolmé státie, povrch zo
zámkovej dlažby, označené;
 pri železničnej stanici (PFčasť Pri stanici), nachádza sa tu 5 parkovacích miest, kolmé státie, povrch
z asfaltu, neoznačené;
 pred areálom hydinární(PFčasť Hydinárne) nachádza sa tu 6 parkovacích miest, kolmé státie, povrch
z asfaltu, neoznačené;
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Problémy v cestnej doprave
Automobilová doprava tranzitujúca cez kataster obce vytvára nebezpečný úsek takmer po celom jej úseku,
chýbajú prirodzené spomalovacie prvky ako aj vyhovujúce dopravné značenie. Za najkomfliktnejšie miesta možno
považovať:
 tiahla zákruta cesty III/05047 smer z Ostratíc do Topoľčian v úseku pred starou židovskou školou, kde
dochádza k pravidelnému stretu peších prechádzajúcich zo severnej časti obce (Vodárenská ulica) do
centra obce (PFčasť Centrum Žabokreky n/N);
 v severnej časti hlavného centra je potrebné doriešiť prístup peších do trojuholníkovej ostrovnej časti so
zástavbou lemovanej zo všetkých strán prieťahmi komunikácií;
 prechod chodcov cez prieťah I/64 v centre obce pred kultúrnym domom (PFčasť Centrum Žabokreky n/N);
 prechod chodcov cez prieťah I/64 v časti pri starom cintoríne (PFčasť Topoľčianska cesta).
Statická doprava na území obce napriek tomu, že nepatrí medzi problémové predovšetkým pri porovnaní potreby
parkovacích plôch a možností parkovania na krajniciach telies komunikácií a neorganizovaných spevnených
plôch. Napriek živelnosti nevznikajú v tomto smere zvýšené konfliktné situácie a možno hodnotiť kvantitatívne
vyčlenenie parkovacích plôch vo väčšej časti obce ako postačujúce, ale z hľadiska kvalitatívneho je potrebné tieto
vyčlenené plochy renovovať v zmysle noriem a pravidiel cestnej premávky. Vysledovaný deficit parkovacích plôch
je citeľný pri kultúrnom dome a futbalovom štadióne.
Hromadná autobusová doprava je pre potreby obce v súčasnosti na primeranej úrovni. Rozšírením zastavaného
územia obce bude potrebné doplniť autobusové zastávky v centrách II.úrovne – PFčasť promenáda, Pri
Jarmočisku, Nový cintorín, pričom zvýšenie počtu autobusových spojov je prirodzene vždy žiadané ako zvýšenie
komfortu.
Návrh rozvoja cestnej dopravy
Návrh rozvoja dopravy je podriadený filozofii stratégie rozvoja obce (viď. aj 5 Stratégia rozvoja obce na
strane 9), sleduje zabezpečenie nadradeného komunikačného systému (ktorý vyplýva z nadradených
dokumentácií) a najmä vytvorenie miestneho komunikačného systému, ktorý bude napojený na túto
nadradenú cestnú kostru.
Nadradený komunikačný systém
Z pohľadu nadradenej dokumentácie je najvýraznejšou plánovanou zmenou pripravovaná výstavba rýchlostnej
cesty R8, ktorá prepája mesto Nitra s rýchlostnou komunikáciou R2. Najbližšia mimoúrovňová križovatka je
navrhovaná v severovzápadnom cípe katastrálneho územia obce Žabokreky nad Nitrou a tvorí bezprostredné
napojenie na túto komunikáciu. Realizáciou tejto komunikácie príde výraznému odľahčeniu tranzitnej dopravy
z komunikácie I/64.
Obrázok 47 Nadradený cestný komunikačný systém
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Ďaľším výrazným prvkom v zmene dopravnej situácie obce znamená zámer SSC-IVSC Žilina – PD „I/64 Hranica
krajov – Prievidza, spracovaný v stupni TŠ, ktorá rieši obchvat cesty I/64 severnou časťou katastra obce. Pre
daný úsek (km 0,0 - 11,0) bol v Záverečnom stanovisku podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvou na životné prostredie odporučený Variant č. 1a (oranžový).
Oba zámery však uvažujú s napojením sa na súčasnú trasu cesty I/64 v časti úseku Malé Bielice pri
Priemyselnom Parku Partizánske Podlužie – Luh. Toto nejednoznačné, resp. nezosúladené napojenie
navrhujeme prehodnotiť. V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou uvažujeme s realizáciou oboch zámerov s tým,
že zjazd z rýchlostnej komunikácie sa napojí kolmou križovatkou na obchvat I/64.
Obrázok 48 Miestny komunikačný systém
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Miestny komunikačný systém
 Miestny komunikačný systém bude pozostávať z troch základných úrovní:
 „chrbtovou osou“ ktorá sa v severnej časti centra obce vetví, bude cesta I/64 vo funkčnej triede B1,
v kategórii MZ14(13,5)/60 - v určitých miestach, kde to priestorové podmienky neumožňujú bude
v redukovanej kategórii MZ 8,5/50.
 Mimo zastavané územie je potrebné rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie v kategórii 11,5/80 a
ľavú – západnú odbočnú vetvu predstavuje prieťah komunikácie III/05047 a III/06492 v kategórii MZ
8,5(8,0) vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110.
 vybrané časti obcí navrhujeme sprístupniť komunikáciami vo funkčnej triede C3 a v šírkovom
usporiadaní MO 6,5/30 (dopravnú kostru pre jednotlivé obytné súbory – súčasné aj navrhované tvoria ulice
Janka Matušku, Školská, Tehelňová, Cintorínska a Železničná). Tieto komunikácie súčasne slúžia ako
prípadné obchádzkové trasy;
 ostatné časti obce budú sprístupnené obytnými ulicami s integrovanou pešou a cyklistickou dopravou
a prípadne bude umožnené riešenie vybraných spoločensko-oddychových prvkov priamo na uličnom
priestore. Šírkové usporiadanie bude riešené podľa podmienok jednotlivých uličných priestorov.
 zastavané a iné časti obce v extraviláne budú sprístupnené účelovými a prístupovými komunikáciami
vo funkčnej triede C4, šírkové usporiadanie bude riešené podľa podmienok jednotlivých priestorov, šírka
verejného priestranstva je navrhnutá v šírke 8,0m.
 Vzhľadom na intenzitu dopravy, ktorá bude aj po zrealizovaní rýchlostnej cesty R8, pomerne vysoká,
navrhujeme uplatniť na prieťahu komunikácie prirodzené „spomaľovače“ dopravy obcou. Medzi tento
významný návrhový prvok patrí označený priechod pre chodcov (umiestniť vo všetkých polohách centier) a
v miestach kde to situácia dovolí aj s ostrovčekom (PFčasť NOVÝ CINTORÍN, severná časť PFčasť
CENTRUM ŽABOKREKY n/N, PFčasť TOPOLČIANSKA CESTA).
 V rámci realizácie rýchlostnej cesty R8 bude potrebné vybudovať cestný most ponad túto komunikáciu za
účelom prepojenia severovýchodnej časti katastrálneho územia (PFčasť Židovský cintorín).
 V severozápadnej časti námestia navrhujeme tiahle oblúkové napojenie Ostratickej cesty na I/64 upraviť
na kolmé zaústenie prepojovacieho úseku cesty III/05047 medzi prieťahom I/64 a cestou III/06492.
Zakolmením spoju ciest sa výrazne spomalý doprava v smere Ostratice – centrum Žabokreky n/N, vznikne
trojuholníkový ostrov pre peších a skrátenie priechodu pre chodcov z Vodárenskej ulice do centra obce.
Najoptimálnejším riešením pre túto lokalitu by bolo vybudovanie kruhového objazdu, do ktorého by bola
zapojená cesta z Ostratíc, Vodárenská ulica, cesta z Partizánskeho a cesta z prepojovacieho úseku
z Topoľčian. Priestorové možnosti pre tento zámer sú však obmedzené, resp. navrhujeme vypracovať
dopravno – urbanistickú štúdiu pre túto časť, v ktorej by sa optimálizoval súčasný nepriaznivý stav;
 Niektoré komunikácie pre obsluhu územia sú ukončené ako slepé, a preto je potrebné v ich závere
vybudovať obratisko pre otáčanie vozidiel;
 Pre všetky komunikácie nadradeného dopravného systému je potrebné vytvoriť priestorovú rezervu.
Hromadná autobusová doprava
Aj do budúceho obdobia bude autobusová doprava významným hromadným dopravným prostriedkom v obci.
Vzhľadom k novej štruktúre zástavby navrhujeme doplnenie autobusových zastávok do niektorých polôh:
 zastávka Centrum Sever - PFČasť CENTRUM ŽABOKREKY n/N. Má vybudované po obidvoch stranách
výbočisko a na jednej strane aj prístrešok pre cestujúcich. Zastávku navrhujeme ponechať v pôvodnej
polohe. Je potrebné dobudovať prístrešok aj na druhej strane a výbočisko upraviť v zmysle príslušných
noriem;
 zastávka Centrum Stred - PFČasť CENTRUM ŽABOKREKY n/N má na východnej strane vybudovaný
prístrešok pre cestujúcich a na oboch stranách chýba výbočisko. Je potrebné vybudovať po oboch
stranách výbočiská v zmysle príslušných noriem a doplniť prístrešok pre cestujúcich aj v smere na
Topoľčany;
 zastávky PFčasť TOPOĹČIANSKA CESTA sú ponechané na pôvodnom mieste. Majú vybudované po
obidvoch stranách výbočisko aj prístrešok pre cestujúcich. Výbočisko je potrebné upraviť v zmysle
príslušných noriem;
 zastávka v PFČasti 311 – smer Turčianky má vybudovanú zastávku iba pre smer Turčianky. Je potrebné
vybudovať výbočisko a prístrešok pre cestujúcich v zmysle príslušných noriem a doplniť prístrešok pre
cestujúcich v oboch smeroch;
 navrhujeme postupné doplnenie zastávok v navrhovaných centrách II. úrovne - PFČasť PRI JARMOČISKU a PFčasť NOVÝ CINTORÍN. Je potrebné vybudovať výbočiská v zmysle príslušných noriem a doplniť
prístrešok pre cestujúcich v oboch smeroch.
Statická doprava
 navrhujeme pre všetky novonavrhované prevádzky ale aj pre všetky obytné objekty aby statická doprava
bola zabezpečená na vlastných pozemkoch;
 pri obytných objektoch je nutné zabezpečiť potreby statickej dopravy len pre bývajúcich, parkovanie pre
návštevy sú uvažované státím na komunikácii;
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pri objektoch občianskej vybavenosti (okrem vyššie spomínaných prípadoch) musí byť statická doprava
zabezpečená pre zamestnancov aj pre návštevníkov na vlastných pozemkoch;
Navrhujeme nasledovné nové polohy pre vybudovanie plôch parkovísk s celkovým počtom 135miest:
 Hlavné centrum - východná strana námestia, pozdĺžne a kolmé státie s kapacitou cca 30áut;
 centrá II. úrovne – parkovanie riešené pozdĺž cesty, ktoré by slúžilo pre viaceré novonavhované
objekty s kapacitou cca. 20 áut;
 pri vodnej ploche Štrkovec s kapacitou cca. 25 áut;
 pri navrhovanom športovom ihrisku s vybavenostným objektom – pri parku Promenáda s kapacitou cca
30 áut štadióne – parkovisko pre potreby prevádzky štadióna s kapacitou cca. 15 áut + 1autobus;
 pri výrobnom areály Strojárne s kapacitou cca 20 áut;
 pri Farme PFčasť Pri Jarmočisku s kapacitou cca 10 áut;

Dopravné zariadenia cestnej automobilovej dopravy
V západnej časti katastra, v smere od Chynorian, mimo zastaveného územia obce Žabokreky nad Nitrou sa
nachádza na Topoľčianskej ceste I/64 verejná čerpacia stanica PHM.
Základné údaje :
Názov čerpacej stanicey:
GAS
Ponuka:
Benzín Natural 95 a Natural 95 Patron, diesel
Počet stojanov :
4
Motoristické služby:
vysávač, kompresor
Nemotoristické služby:
predajňa
Požiadavky na riešenie potreby zariadení dopravy:
- definovať vhodné polohy pre umiestnenie zariadení dopravy – verejných čerpacích staníc PHM;
- rešpektovať jestvujúce a navrhnúť nové ochranné pásma od zariadení dopravy.

13.2 PEŠIA A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Cyklistická a pešia doprava je významným článkom v systéme dopravných pohybov a zabezpečuje dosiahnutie
cieľa (miesta práce, oddychu, bývania a služieb). Na území obce sa realizujú 2druhy cyklistického a pešieho
pohybu:
 cieľový, sleduje dosiahnutie záujmového cieľa vyvolaného potrebou obyvateľstva;
 rekreačný, sleduje buď viazaný pohyb za účelom dosiahnutia záujmového poznávacieho cieľa, alebo voľný
neviazaný pohyb bez určitého cieľa, kde dominuje pohyb a pobyt v urbánnom alebo prírodnom prostredí.
Územie obce Žabokreky nad Nitrou má relatívne vhodné podmienky pre využitie cyklistickej dopravy v rámci
potreby lokálnej prepravy (cesty za prácou a vybavenosťou) ako aj rekreačnej (turistickej) aktivity voľného pohybu
(väzba na okolité obce Brodzany, Ostratice, Malé Bielice, Chynorany,...).
V rámci obce sú vytvorené podmienky pre peší pohyb vo forme chodníkov v súbehu s miestnymi cestnými
komunikáciami. V extraviláne sú vytvorené podmienky pre rozptylové spevnené a nespevnené línie a plochy
pešieho pohybu v prírodnom prostredí.
Charakteristika súčasného stavu
Vo vybraných častiach obce sa nachádzajú vybudované pešie chodníky. V častiach kde sa nenachádzajú sa pre
potreby pešej a cyklistickej dopravy využívajú plochy krajníc cestných komunikácii, často však aj samotné plochy
komunikácií.
V obci sa nenachádzajú žiadne cyklistické chodníky. Na miestnej úrovni bola vypracovaná koncepcia
cyklistických chodníkov a cyklistických trás s tým, že trasy sú smerované k spojniciam s regionálnymi
cyklistickými trasami. Najvýznamnejšie napojenie je s Ponitrianskou Cyklomagistrálov (ev.č.019, farba červená,
prevýšenie 940/490m) s dĺžkou 68,1km, ktorá prepája Žilinský kraj s Hornou Nitrou. V budúcnosti sa uvažuje s jej
predĺžením až do Topoľčian. Trasa začína na Fačkovskom sedle pod Kľakom, pokračuje cez Kľačno (prvá
križovatka so žltou cykloturistickou trasou č. 8321) Nitrianske Pravno (križovatka s modrou cykloturistickou trasou
č. 2308), Chvojnicu, Porubu, Kanianku, Bojnice (križovatka so zelenou trasou č. 5317), Opatovce nad Nitrou,
Nováky, vrch Dubina, Kamenec pod Vtáčnikom (stret s modrou trasou č. 2308), Bystričany, Čereňany, Oslany,
Malé Uherce, Partizánske, Malé Bielice a končí v Žabokrekoch nad Nitrou.
Návrh rozvoja pešej a cyklistickej dopravy
 Z pohľadu koncepcie riešenia peších trás v rámci obce, návrh predpokladá, že samostatné pešie chodníky
budú riešené v prieťahu cesty III. triedy a pri vybraných miestnych komunikáciách, ktoré nebudú zaradené
medzi tzv. obytné ulice;
 Z pohľadu koncepcie rozvoja cyklistiky a cyklistických zariadení v obci návrh predpokladá s vybudovaním
cyklistických chodníkov a cyklistických trás. Celková dĺžka navrhovaných cyklististických chodníkov
predstavuje 5,3km a 5,6km cyklistických trás:
 Cyklochodník, trasa A: Centrum – Promenáda – Park Športu - Štrkovec s dĺžkou cca 1,15 km;
 Cyklochodník, trasa B: Centrum – Farma u/Ď – Panorama – Priemyselný park, dĺžka cca 1,8 km;
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 Cyklochodník, trasa C, resp. vnútroobecný okruh: Promenáda – Janka Matušku – Nový Cintorín –
Centrum, dĺžka cca 1,75 km;
 Cyklochodník trasa D, resp. malý severný okruh: Nový Cintorín – Pod Vodárňou – Centrum, dĺžka cca 0,6
km.
 Cyklotrasa smer - Hagarkin mlyn – Chynoriansky mlyn – hrádza Nitry smer Topoľčany;
 Cyklotrasa smer – Letisko Malé Bielice - Brodzany, Krásno;
 Cyklotrasa smer – Židovský cintorín - Lazy pod Striebornicov – Skačany – Hradište;
 Cyklotrasa smer - Nový cintorín – Veľké Ostratice;
 Cyklotrasa smer – Chynoriansky Luh – Nadlice
Obrázok 49 Miestny systém pešej a cyklistickej dopravy





osobitnú pozornosť treba venovať pešiemu chodníku prepájajúceho hlavné centrum obce so šporotvo
rekreačným areálom Promenáda (centrum II.úrovne), ktorý pokračuje smerom do prírodného PFcelku
k PFčasti Štrkovec. Súčasťou tejto trasy je aj pararelný cyklistický chodník, sprevádzaný alejov stromov,
osvetlením a malou architektúrou;
výraznú pozornosť treba venovať pešiemu a cyklistickému chodníku prepájajúceho hlavné centrum obce
s navrhovaným priemyselným parkom Žabokreky nadNitrou Podlužany – Luh, ktorý sa napojí na existujúci
chodník v Malých Bieliciach. Súčasťou tejto trasy je aj enviromentálna zeleň – sprievodná alej stromov,
osvetlenie a malá architektúra;
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samostatnú časť tvoria vyčlenené plochy pre peších s vyšším vybavením - promenády – doplnené o prvky
malej architektúry, osvetlenie a stromové aleje. Takto navrhnuté plochy sa nachádzaju v:
PFČasť Nižný diel – promenáda prepája navrhovanú obytnú zónu s centrom II.úrovne (PFčasť Pri
cintoríne);
PFČasť Pri škole – promenáda vybiehajúca z hlavného námestia do centra II.úrovne s občianskou
vybavenosťou (školská vnútro-obecná os);
všetky komunikácie, ktoré sprístupňujú len obytné zóny budú budované ako obytné ulice s integrovanou
automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou.
vytváriť podporu cykloturistiky v nadväznosti na okolité obce a ich navrhované cyklotrasy,
navrhované cyklotrasy členiť podľa ich základných funkcií na obecné,resp.miestne a regionálne
v súbehu s komunikáciami III. triedy riešiť potrebu cyklistických chodníkov tam kde je to dopravne
opodstatnené, v ostatných polohách riešiť minimálne vyznačenie cyklistických trás;
vytvoriť kvalitnejšie podmienky (priestorové a technické) pre pešiu a cyklistickú dopravu - vybudovanie
cyklotrasy v intraviláne obce zlúčenej s peším chodníkom v trase cesty I. triedy a v extraviláne vybudovať
samostatné cyklotrasy;
uvažovať v priestranstvách, kde sú lokalizované miestne komunikácie s integrovaním pešej, cyklistickej
a automobilovej dopravy – budovanie tzv. obytných ulíc;
zabezpečiť rekonštrukčnú úpravu jestvujúcich peších chodníkov a navrhnúť nové pešie chodníky vedľa
cestných komunikácií a mimo nich;
riešiť základné princípy odstránenia kolízií jestvujúcich aj navrhovaných peších trás s cestnou prípadne
železničnou dopravou (skvalitniť a doplniť vyznačené prechody pre chodcov cez cestu I. triedy)
v oblasti centra uvažujeme so zachovaním súčasných oblastí s prioritou chodcov (pešej zóny) a ich
rozčírením o ďalšie plochy;
navrhujeme zrealizovať nové pešie trasy, spájajúce centrum obce so železničnou stanicou a centrami II.
úrovne vrátane obytných súborov (pod Tvrdzou, Nižný diel), ktoré predstavujú významné ciele pešieho
pohybu mimo centra obce;

13.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Územím katastra Žabokreky nad Nitrou južnou hranicou zastavaného územia obce prechádza jednokoľajná
neelektrifikovaná železničná trať č. 140 Nové Zámky - Nitra – Chynorany – Bystričany - Prievidza v celkovej dĺžke
2,99 km. Nachádza sa tu železničná zastávka Žabokreky nad Nitrou. Stanica je funkčná. V priestore železničnej
stanice je vytvorené koľajisko s 4 koľajami a je vytvorená koľajová vlečka pre vykládku a nakládku tovarov
a surovín – v súčasnosti sa nepoužíva.
Železničná doprava je podľa vyjadrenia správy železníc v území obce Žabokreky nad Nitrou stabilizovaná.
Optimálna vzdialenosť medzi obcou a železničnou zastávkou je výhodná pre dobré využívanie osobnej
železničnej dopravy v budúcom období.
Požiadavky na riešenie v oblasti železničnej dopravy:
 Správa ŽSR neplánuje v najbližšom období žiadne úpravy v trase železnice;
 pre výhľadový zámer v osobnej železničnej doprave je žiadúce v mieste železničnej zastávky vytvoriť
primerané dopravné zariadenia – miestnosť čakárne s hygienickým zázemím, úschovňa bicyklov, batožín
a pod. ,
 pre budúci rozvoj železnice je potrebné vytvoriť podmienky pre zdvojkoľajnenie trate a jej elektrifikáciu,
 rešpektovať ochranné pásmo dráh ktoré je tvorené vnútornou a vonkajšou hranicou. Pre akúkoľvek
stavebnú činnosť v rámci ochranných pásiem je nutné žiadať súhlas riaditeľstva železníc Slovenskej
republiky. Vnútorné ochranné pásmo tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy. Hranica
vonkajšieho ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou vedenou u celoštátnych dráh 60 m od osi
krajnej koľaje najmenej však 30m od vzdialenosti hranice obvodu dráh, u vlečiek a železníc zvláštneho
určenia 30 m od osi krajnej koľaje.
 zachovať jestvujúce objekty a zariadenia ŽSR, ako aj zachovať dostupnosť a prepojenie na infraštruktúru
mesta a všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou, riešiť ako mimoúrovňové,
 rešpektovať výhľadové záujmy ŽSR z hradiska plánovanej elektrifikácie,
 novobudované objekty priemyselnej, občianskej a technickej vybavenosti odporúčame situovať z
ekologického hradiska v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené 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
požadujeme, aby boli realizované také protihlukové opatrenia stavieb (na vlastné náklady investorov),
ktoré zabezpečia expozíciu obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami (§ 62
písm. m) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súčasne požadujeme
zabezpečiť vyjadrenie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k daným stavbám.
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Obrázok 50 Železničná stanica Žabokreky n/N naneelektrifikovanej trati Šurany- Veľké Bielice, TÚ 3011

13.4 LETECKÁ DOPRAVA
Letecká doprava na riešenom území
V priamom susedstve obce Žabokreky nad Nitrou sa nachádza zariadenie leteckej dopravy – verejné
vnútroštátne civilné letisko Malé Bielice – Partizánske s nepravidelnou dopravou ;
V juhovýchodnej časti katastrálneho územia obce Žabokreky nad Nitrou v lokalite Ráztoky sa nachádza koncová
časť ochranného pásma so zákazom stavieb a celú južnú hranicu prekrýva ochranné pásmo prechodovej plochy
letiska Malé Bielice. Prevádzkovateľom letiska je Aeroklub Partizánske.
Základné informácie o letisku:
ICAO:
ELEV:
Označenie:
Charakter letiska:
Rozmery:
Povrch:
Nadmorská výška:
Poloha:

LZPT
183m/600ft
Partizánske/Malé Bielice
Verejné, vnútroštátne, pre všeobecné letectvo
1100 x 100 m
Tráva
183 m n. m.
48°37´11“N, 18°19´52“ E

Letisko má štatút dopravného letiska pre malý medzinárodný letecký styk, je v súčasnej dobe využívaného najmä
pre súkromnú osobnú leteckú dopravu (4-6 osôb).
Pri návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou je potrebné rešpektovať ochranné pásma letiska stanovené rozhodnutím
Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 5348/2013/ROP-028-0P/8828 zo dňa 30.05.2013.

13.5 VODNÁ DOPRAVA
Katastrálnym územím obce preteká rieka Vyčoma v juhosevernom smere točiac sa na západ. Je významným
krajinným prvkom. Vodný tok poskytuje iba rekreačný spôsob využitia.

13.6 ZÁSOBOVANIE VODOU
Tendencie v oblasti zásobovania pitnou vodou z celoslovenského pohľadu
Nedostatok vody v celom svete je značne podceňovaný a voda sa stane čoskoro limitujúcim faktorom
udržateľného stavu životného prostredia. Celkové globálne užívanie vody sa v rokoch 1940 až 1980
zdvojnásobilo a očakáva sa, že do roku 2000 sa opäť zdvojnásobí. Osemdesiat krajín, ktoré majú 40% svetovej
populácie, trpí vážnym nedostatkom vody, nedostatok spoľahlivého systému zásobovania vodou má 65%
svetovej vidieckej populácie a 35 % mestskej populácie.
Z hľadiska zásobovania vodou má pre Slovensko význam hlavne pravidelnosť hydrologického režimu riek,
charakterizovaná výskytom veľkých a stredných prietokov v jarných mesiacoch a z tohto pohľadu potreba
zachytávania týchto prietokov vo forme vodných nádrží, aby rýchlo neodtiekol bez úžitku mimo naše územie.
Podzemné vody majú mimoriadny význam ako hlavný zdroj pitnej vody. Napriek priaznivým hydrogeologickým
podmienkam pre tvorbu, obeh a akumuláciu podzemných vôd, ich nevýhodou je nerovnomerné rozloženie na
území SR.
V oblasti zásobovania úžitkovou vodou sú rozhodujúcimi najmä priemysel a energetika, poľnohospodárstvo –
závlahy a živočíšna výroba. V doterajšom vývoji potrieb vody patril priemysel, energetika a poľnohospodárstvo
k najväčším odberateľom úžitkovej vody a je reálny predpoklad, že najväčšie odbery ostanú v uvedených
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odvetviach. Sumárne trendy vývoja potrieb a odberov vody v súčasnosti nie sú ukazovateľom na potreby riešenia
zásobovania, rozhodujúci vplyv na návrh opatrení majú výsledky kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie.
V oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu sa od roku 1990 neustále
znižuje spotreba pitnej vody. Množstvo vody vyrobenej podnikmi vodární a kanalizácií neustále klesá, v roku 1990
bolo vyrobených 612,54 mil. m3 vody a do roku 1998 sa spotreba znížila takmer o 180 mil. m3, čo predstavuje
30% z úrovne v roku 1980. Výraznejšie zníženie nastalo v kategórii vody fakturovanej, ktorá za roky 1990 až
1998 zaznamenala zníženie o 33%. Najväčší podiel odberov vody z verejných vodovodov predstavuje dodávka
vody domácnostiam, pričom tento podiel sa postupne mierne zvyšuje a dnes je 64,5% z celkového množstva
fakturovanej vody. V prepočítaní na dennú spotrebu bola spotreba vody na jedného obyvateľa v domácnosti
v roku 1990 195,5 l/obyvateľ/deň, pričom dnes sa táto hodnota dostáva na úroveň 128,6 l/obyvateľa/deň.
Znižovanie špecifickej spotreby pitnej vody je v súlade s celosvetovým trendom racionalizácie využívania zdrojov
pitnej vody. Toto znižovanie je však pozitívnym javom len po určitú hranicu, ktorou je tzv. hygienické minimum.
Ide o množstvo vody nevyhnutne potrebnej na zabezpečenie základných potrieb človeka bez negatívneho vplyvu
na jeho zdravie a hygienu. Toto množstvo sa pohybuje podľa rôznych údajov v rôznych krajinách od 80
l/obyvateľa/deň.
V najbližších rokoch sa neočakáva podstatný zvrat vo vývoji spotreby pitnej vody. Predpokladá sa ďalší pokles
špecifickej spotreby pitnej vody najmä v domácnostiach v súvislosti s vývojom cien za vodu a bude nutné
zefektívňovanie rozvodných sústav z dôvodu zamedzenia strát (lit. 90).
Zásobovanie obce pitnou a úžitkovou vodou, vodné zdroje
Obec Žabokreky nad Nitrou má samostatný vodovod zásobujúci 92,0 % obyvateľov obce Žabokreky nad Nitrou z
vlastného zdroja vody, ktorým je vodojem 2x400m3. Vodojem je zásobovaný z Ponitrianseho skupinového
vodovodu. Verejná a obecná vodovodná sieť v obci je vybudovaná v rozsahu tak, aby vykryla súčasné potreby
obce.
V obci je vybudovaná kanalizačná sieť ktorá je rozdelená na:
 Gravitačnú kanalizácia jednotná
 Gravitačná kanalizácia splašková
 Gravitačná kanalizácia dažďová
 Tlaková kanalizácia
 Spoločné prípojky
Návrh rozvoja a budúce zámery
Vzhľadom k novonavrhovanej výstavbe bude potrebné dobudovať podľa potreby jestvujúcu vodovodnú sieť.
Vodovodné potrubie bude trasované v plánovaných komunikáciách a v rastlom teréne.
Orientačná potreby vody
súčasný stav
1691
29
vybavenostných prevádzok
9
výrobných prevádzok
špecifická potreba vody pre obyvateľa
145
priemer. denná potreba vody pre rodinné domy 1691 x 145 = cca.
245 tis.
špecifická potreba vody pre vybavenostný objekt
1000
priemer. denná potreba vody pre vybavenostné objekty 29 x 1000 = cca.
29 tis.
špecifická potreba vody pre výrobný areál
3000
priemer. denná potreba vody pre výrobné objekty 9 x 3000 = cca.
27 tis.
max. denná potreba vody pre obec 301 000 x 1,6 = 481 600 l/deň =
5,57
max. hod. potreba vody pre obec 1/24 x 301 000 x 1,6 x 1,8 = 36 119 l/hod = 10,03
navrhovaný stav
1 968
39
vybavenostných prevádzok
15
výrobných prevádzky
špecifická potreba vody pre obyvateľa
145
priemer. denná potreba vody pre rodinné domy 1968 x 145 = cca.
285 tis.
špecifická potreba vody pre vybavenostný objekt
1000
priemer. denná potreba vody pre vybavenostné objekty 39 x 1000 = cca.
39 tis.
špecifická potreba vody pre výrobný areál
3000
priemer. denná potreba vody pre výrobné objekty 15 x 3000 = cca.
45 tis.
max. denná potreba vody pre obec 369 000 x 1,6 = 590 400 l/deň =
6,83
max. hod. potreba vody pre obec 1/24 x 369 000 x 1,6 x 1,8 = 44 280 l/hod = 12,3

obyvateľov
l/osobu.deň
l/deň
l/deň
l/deň
l/deň
l/deň
l/s
l/s
obyvateľov
l/osobu.deň
l/deň
l/deň
l/deň
l/deň
l/deň
l/s
l/s

Obec disponuje vlastným vodojemom 2x400m3. Zásobovanie vodou obce bude aj naďalej riešené z vlastného
zdroja. Kapacita vodného zdroja je vyhovujúca aj pre predpokladaný budúci rozvoj. Nové distribučné rozvody sa
budú realizovať podľa rozširovania zástavby.

13.7 ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
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Tendencie v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd z celoslovenského pohľadu
Rozvoj verejných kanalizácií dlhodobo zaostáva za rozvojom verejných vodovodov a v posledných rokoch sa toto
zaostávanie zväčšuje. Kým v roku 1990 bolo zaostávanie o 24,5 bodu v roku 1998 už takmer o 28 percentuálnych
bodov.
Vypúšťanie odpadových vôd do tokov je najzávažnejším problém ochrany zdrojov podzemných aj povrchových
vôd a okrem zníženia množstva škodlivín vypúšťaných do riek je potrebné aj znížiť celkové množstvo
vypúšťaných odpadových látok.
Splašková kanalizačná sieť obce, čistenie odpadových vôd
Obec má vybudovanú svoju vlastnú ČOV, ktorá je v súčasnosti mimo prevádzky. Odvádzanie odpadových vôd je
riešené prečerpávacou stanicou do výtlačného potrubia vyvedeného do čistiarne odpadových vôd v
Partizánskom.
V obci je vybudovaná pomerne rôznorodá a rozsiahla kanalizačná sieť ktorá je rozdelená na:
 Gravitačnú kanalizáciu jednotnú;
 Gravitačnú kanalizáciu splaškovú;
 Gravitačnú kanalizáciu dažďovú;
 Tlakovú kanalizáciu;
 Spoločné prípojky.
V častiach obce, kde nie je vybudovaná kanalizácia majú jednotlivé stavebné objekty riešené žumpy na vlastných
pozemkoch. Likvidácia odpadných vôd je prostredníctvo zmlúv jednotlivých vlastníkov s oprávnenými
spoločnosťami.
Opatrenia a návrhy
V rámci I. etapy (návrh) je potrebné vybudovať spolu cca. 3,1km gravitačnej kanalizácie a 0,4 km tlakovej
kanalizácie (PFčasť SVÄTOPLUKOVA, PRI STANICI), ktorá bude rozširovať súčasnú kanalizačnú sieť v obci.
V tejto etape sa na kanalizáciu pripojí cca. 100 rodinných domov a 10 vybavenostných objektov.
V rámci II. etapy (výhľad) bude potrebné vybudovať spolu cca. 0,8 km gravitačnej kanalizácie a 0,36m tlakovej
kanalizácie (PFčasť KRAJNÁ). V tejto etape sa na kanalizáciu pripojí ďalších cca 60 rodinných domov a 1
vybavenostný objekt.
Odvádzanie povrchových vôd
Územie obce Žabokreky nad Nitrou je odvodňované kanálmi, ktoré sú v správe Hydromeliorácií, š.p. Bratislava,
jedná sa hlavne o Žabokrecký potok, ktorého pravostranné prítoky Horný a Dolný Žabokrecký tok.
Severozápadnou časťou k.ú. na hranici s k.ú. obce Ostratice preteká vodohospodársky významný vodný tok
Hydina.
Samostatná dažďová kanalizácia sa v obci Žabokreky nad Nitrou nachádza iba v určitej časti zastavaného
územia južne od prieťahu I/64. Zvyšné územie obce je vo veľkej miere odkanalizované systémom uličných vpustí
jednotnou kanalizáciou. Podľa údajov ZSVaK Topoľčany práve absencia dažďovej kanalizácie spôsobuje
v krízových situáciách (prívalový dážď,...) problémy s odkanalizovaním územia obce.
Časť územia je odkanalizoavaná povrchovými rigolmi (v záverečných úsekoch často zanesené a po celej dĺžke
zarastené), ktoré sú vyústené do Žabokreckého potoka.
Opatrenia a návrhy
Obec má prirodzené spádovanie územia smerom k Žabokreckému potoku resp. k vodnej ploche Štrkovec.
Navrhujeme
 pre celé územie obce, hlavne však jej severnej časti, vybudovať samostatnú dažďovú kanalizáciu, ktorú je
vhodné riešiť v identických trasách ako splaškovú kanalizáciu s vyústením do Žabokreckého potoka.
Súčasné aj navrhované trasovanie línií potrubí križujú líniu železničnej trate;
 pre prípad prívalových vôd riešiť odvod určitých častí obce po teréne v povrchových kanáloch (otvorených
rigoloch) napr. PFČasti TEHELŇOVÁ - PROSTREDNÉ - PRI JARMOČISKU alebo POD TVŔDZOU TVŔDZA - CENTRUM ŹABOKREKY n/N;
 v prípade odvádzania dažďových vôd do Žabokreckého potoka musí byť zabezpečené dostatočné čistenie
a vody z povrchového odtoku musia byť pred odvedením do recipientu zbavené ropných látok, ako aj
plávajúcich a unášaných väčších častíc;
 odvádzanie a čistenie odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona
o vodách (lit. 72) a zákona, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (lit. 71);
 dažďové vody zo striech v zastavanom území je potrebné v maximálnej miere riešiť odvedením do terénu
a minimalizovať odvod dažďových vôd z obytného územia do kanalizácie;
 riešiť vodnú eróziu na svahovitých plochách v rámci extravilánu;
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Melioračné zariadenia
Závlahové zariadenia
Závlahová stavba pozostáva zo záujmového územia závlahy a podzemných a nadzemných rozvodov závlahovej
vody. Na povrch sú vyvedené hydranty chránené betónovými skružami. Na území katastra obce sa nachádzajú:
v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce, južne od prieťahu cesty I/64, časť Dolné lúky
medzi Nitrou sa nachádza zavlažovacie zariadenie v súkromnom vlastníctve na celkovej výmere
16ha.
vo východnej časti obce, južne od prieťahu cesty I/64, časť Prostredné sa nachádza zavlažovacie
zariadenie vo vlastníctve VPD Veľké Uherce o celkovej výmere 42ha.
Opatrenia a návrhy
Realizáciou stavebných zámerov sa zníži záujmové územie závlah v časti Dolné lúky za Nitrou o 1,4ha a v časti
Prostredné o cca. 3ha na rozlohu 39ha.

13.8 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Tendencie v elektroenergetike z celoslovenského pohľadu
Realizácia energetickej politiky za posledné roky, v súlade so smerovaním energetickej politiky EU, znamenala
postupnú liberalizáciu trhu s energiou. V sektore energetiky po roku 2000 prebiehala rozsiahla reštrukturalizácia,
ktorej výsledkom je zvýšenie ekonomickej efektívnosti sektoru. Reštrukturalizácia bola sprevádzaná
transformáciou a privatizáciou. V súčasnosti možno konštatovať, že proces privatizácie v energetike je ukončení,
jej výsledkom je zmena vlastníckych vzťahov, ktorá je realizovaná vstupom zahraničných investorov do
transformovaných energetických a distribučných spoločností. Cieľom liberalizácie trhu bolo vytvoriť konkurenčné
prostredie aj pri existencii prirodzených monopolov a umožniť na jednej strane odberateľom elektriny a plynu
voľbu dodávateľa a na druhej strane ponúknuť existenciu rovnocennej súťaže medzi jednotlivými dodávateľmi a
tiež postupne vytvoriť prirodzený tlak na zvyšovanie ekonomickej efektívnosti.
Dlhodobá koncepcia energetickej politiky je založená na trvalom znižovaní energetickej náročnosti ekonomiky.
Cieľ je formulovaný tak, aby sa jej realizáciou zabezpečila dostupnosť energie pre všetkých konečných
spotrebiteľov v reálnom čase a na ekonomicky efektívnom princípe.
Na základe posledného vývoja spotreby elektrickej energie možno očakávať len mierny rast spotreby elektrickej
energie alebo možno očakávať dokonca jej poklesu. Podľa existujúcich scenárov sa predpokladaný priemerný
ročný rast spotreby elektriny do roku 2020 bude pohybovať medzi 1,2 až 2,4%. V domácnostiach sa predpokladá
výraznejší rast spotreby elektrickej energie (vzhľadom na zvyšujúce sa vybavenie slovenských domácností
elektrickými spotrebičmi), ktorý môže byť čiastočne spomalený rastom cien za elektrickú energiu. Možnosti
budúcej štruktúry výroby elektrickej energie úzko súvisia so závažnými rozhodnutiami a dlhodobej perspektíve
jadrovej energie, tepelných zdrojov na fosílne palivá a tiež o obnoviteľných zdrojoch energie. Nevyhnutným sa
stane zdokonalenie pravidiel riadenia elektroenergetiky.
Na Slovensku sa v roku 2009 vyrobilo 26,074 TWh elektriny, čo znamenalo pokles na úroveň roku 1998 a
spotreba v objeme 27,386 TWh klesla až na hodnotu roku 1995. Oproti roku 2008 bola výroba nižšia o 11,04% a
spotreba o 8,19%. Objem cezhraničných výmen prenesenej elektriny sa oproti roku 2008 znížil o 8,9%. Dovoz
dosiahol 8,994 TWh, vývoz 7,682 TWh, saldo (s prevahou dovozu) bolo 1,312 TWh. Dovoz zo zahraničia
zabezpečil 4,79% spotreby na Slovensku. Už tretí rok za sebou bola elektrizačná sústava SR závislá na dovoze
elektriny zo zahraničia.
Zásobovanie obce elektrickou energiou, rozvod a spotreba energie v obci
Podľa informácií ZSE distribúcia, a.s. je v súčasnosti z pohľadu zásobovania obce elektrickou energiou celkový
stav uspokojivý. Zásobovanie územia obce Žabokreky nad Nitrou elektrickou energiou je charakterizované
v posledných 10–tich rokoch stabilizáciou elektrifikačnej siete a zariadení, napäťová úroveň 22 kV rozvodov
a transformovní je postačujúca a technický stav rozvodov a zariadení vyhovuje súčasným podmienkam. Správca
rozvodov a elektrifikačných zariadení neuvažuje s rozširovaním rozvodnej siete na území obce Žabokreky nad
Nitrou a nepozná zámery, ktoré by vyvolávali potrebu zmeny, alebo rozširovania rozvodov elektrifikačnej siete
v blízkej budúcnosti, súčasné požiadavky malých investičných stavebných celkov na odber elektrickej energie je
možné zabezpečiť z jestvujúcich rozvodov a zariadení, ktoré majú postačujúcu rezervu pre požadované odbery.
V súčasnosti potreba elektrickej energie pre obec predstavuje odhadom 2400kW.
Opatrenia a návrhy
Potreba elektrickej energie pre plánovanú I. etapu (návrh) rozvoja obce
I. etapa (súčasný stav+ 200 rodinných domov / bytov + 16 vybavenostných objektov)
priemerný súdobý výkon pre rodinné domy (737 x 10kW x 0,3) =
cca. 2 211kW
priemerný súdobý výkon pre vybavenostné objekty (39 x 30kW x 0,6) =
cca. 702 kW
priemerný súdobý výkon pre výrobné objekty (15 x 50kW x 0,6) =
cca. 450 kW
predpokladaný súdobý výkon pre obec
cca. 3 363kW
Oproti súčasnému stavu to predstavuje nárast o cca 960 kW.
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Potreba elektrickej energie pre plánovanú II. etapu (výhľad) rozvoja obce
II.etapa (I.etapa + súčasný stav+80 rodinných domov + 1 vybavenostný obj.)
priemerný súdobý výkon pre rodinné domy (817 x 10kW x 0,3) =
cca. 2 451kW
priemerný súdobý výkon pre vybavenostné objekty (40 x 30kW x 0,6) =
cca. 720 kW
priemerný súdobý výkon pre výrobné objekty (15 x 50kW x 0,6) =
cca. 450 kW
predpokladaný súdobý výkon pre obec
cca. 3 621 kW
Oproti súčasnému stavu + I.etapa to predstavuje nárast o cca 258 kW.
 Existujúce vzdušné 22 kV rozvody a jestvujúce TS sa požaduje zachovať.
 V zastavanom území obce pri starom cintoríne sa uvažuje so zahustením TS.
 Pre nové navrhované zariadenia v riešení ÚPNO správca elektrifikačnej siete bude požadovať plochy
a koridory energetických zariadení zahrnúť do záväznej časti ÚPNO Žabokreky nad Nitrou.
 Zásobovanie elektrickou energiou bude naďalej koncepčne identické a dlhodobo nemenné.
 Najzávažnejšou koncepčnou zmenou je potreba postupnej náhrady jestvujúcich vonkajších rozvodov NN
za rozvody izolované, prípadne káblové v zmysle zákona o energetike.
 V rámci rozvoja stavebnej štruktúry obce a jej zastavaného územia je plánovaná etapovitosť rozvoja obce,
v postupnosti realizácie novej zástavby budovať jednotlivé trafostanice:
 TSN1 (PFčasť Topoľčianska cesta),
 TSN2 (PFčasť PodTvrdzou),
 TSN3 (PFčasť Prostredné),
 a rozvody elektrickej energie v zmysle ÚPNO.
 Sekundárne NN rozvody budú budované v Zmysle zákona o energetike ako káblové a budú uložené
v zemi.
 Jestvujúce vzdušné vedenia budú postupne taktiež nahradené za káblové vedenia uložené v zemi.

13.9 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Tendencie v oblasti zásobovania plynom z celoslovenského pohľadu
V súčasnom období, keď prebiehajúca transformácia slovenského hospodárstva nepredstavuje stabilné
a štandardné prostredie, je ťažké prognózovanie ďalšieho vývoja rozvoja energetiky a tým aj plynoenergetiky.
Rozvoj energetických systémov na úrovni regiónov bude v značnej miere závislý od celkovej revitalizácie
ekonomiky štátu. Energetiku v najbližšom období čaká liberalizácia trhu s plynom a harmonizácia legislatívy SR
v oblasti energetiky s legislatívou EÚ. Navyše SR sa zaviazala plniť viaceré medzinárodné dohody v oblasti
životného prostredia, jadrovej bezpečnosti, investícií a obchodu v energetike. Vo väzbe na podmienky
európskeho trhu s energiou bude potrebné vytvoriť účinné mechanizmy pre podporu úspor energie
a intenzívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov.
Spotreba zemného plynu od roku 1995 stále rastie, čo súvisí najmä s jeho kvalitatívnymi vlastnosťami, ktoré sú
najprijateľnejšie pre životné prostredie. Rast je spôsobený najmä rastom v terciárnej sfére a u obyvateľstva,
pričom v súčasnosti je plynofikácia na Slovensku jedna z najhustejších sietí v Európe. Celková spotreba plynu,
ktorá bola v roku 1998 cca 7 mld. m3, sa spotrebovalo vo veľkoodbere 66,5%, v maloodbere v terciárnej sfére
0,5% a v domácnostiach 25,6% a zbytok tvorili straty a vlastná spotreba.
Ďalší vývoj spotreby plynu bude okrem rozvoja plošnej plynofikácie ovplyvnený aj predpokladanou revitalizáciou
priemyslu, budovaním paroplynových zdrojov, a tiež vývojom cien plynu. Podľa nízkeho scenára vývoja spotreby
plynu sa predpokladá celkový nárast spotreby do roku 2010 o cca 12,8% a podľa vysokého scenára o cca 14,2%.
Rozdiel medzi obidvomi scenármi je v raste spotreby pre veľkoodber, kde sa predpokladá do roku 2010 nárast
o 11,9 až 14%, v maloodbere v terciárnej sfére o 46,5% a v domácnostiach o 51,7%.
Zásobovanie obce plynom a rozvod plynu
Obec Žabokreky nad Nitrou je zásobovaná vysokotlakovým plynovodom (VTL), vedeným južnou časťou katastra
v smere Chynorany – Malé Bielice a kolmo napojenou vetvou (v juhozápadnom cípe hranice katastra), smer
Veľké Ostratice, trasovanou tesne za západnou hranicou v katastry obce Chynorany. Prípojné miesto na
vysokotlakový plynovod sa nachádza v západnej časti obce, na kraji katastra severne od cesty I/64, kde sa
nachádza aj regulačná stanica VTL/STL. Od tejto regulačnej stanice je realizovaná rozvodná sieť pre obce
s kapacitou 2000 m3/hod. V obci je zrealizovaný verejný plynovod s tlakovou hladinou STL. Miestnu plynovodnú
sieť tvorí sústava STL plynovodov. Tlaková hladina STL plynovodov je do 100 kPa, pričom pomery v STL
plynovodnej sieti sú priaznivé. Rozvod plynu je určený predovšetkým pre potreby vykurovania a varenia pre
jednotlivé nehnuteľnosti.
Opatrenia a návrhy
Zásobovanie obce plynom bude naďalej koncepčne identické a dlhodobo nemenné. V rámci rozvoja stavebnej
štruktúry obce a jej zastavaného územia je plánovaná etapovitosť rozvoja obce a plynofikovanie
novonavrhovaných častí bude prebiehať v zmysle týchto etáp.

13.10 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
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Tendencie v oblasti zásobovania teplom z celoslovenského hľadiska
Na Slovensku je v zásobovaní teplom dominantný centralizovaný spôsob (CZT), 44,7% bytov je teplom
zásobovaná z externých zdrojov. V roku 2000 bola v bytovo-komunálnom sektore spotreba tepla 103,0 PJ
a v roku 2010 sa predpokladá mierny vzrast na hodnotu 104,0 PJ, pričom podiel individuálneho vykurovania
a centrálneho vykurovania má zostať prakticky nezmenený: 60,0 PJ individuálne vykurovanie a 44,0 systém CZT.
V priemyselných podnikoch sa na výrobu tepla spotrebovalo v roku 2000 153,1 PJ a v roku 2010 sa predpokladá
pokles na hodnotu 147,3 PJ.
Vážnym problémom v oblasti zásobovania teplom je regulácia cien za dodávky tepla a vývoj v dotáciách do cien
tepla pre obyvateľov v posledných rokoch. Ceny za teplo zo systémov CZT za takýchto podmienok nie sú
schopné konkurovať cenám za individuálne vykurovanie plynom, čo v poslednom období viedlo k odpájaniu od
sústav CZT. Pri deformovaných cenách plynu a elektriny bola takáto reakcia prirodzená, je to však v protiklade
s cieľmi stanovenými v Energetickej politike.
Medzi zámery štátnej politiky pre oblasť zásobovania teplom patrí dosiahnutie transparentnej regulácie cien tepla,
ukončenie plošného poskytovania štátnych dotácií spolu s riešením sociálnych problémov adresnými
príspevkami, širšie využívanie obnoviteľných zdrojov a budovanie zdrojov so združenou výrobou elektriny a tepla
(umožňuje to dosahovanie vysokej efektívnosti pri konverzii primárnej energie paliva na elektrinu a teplo).
Historické súvislosti.
Vykurovanie príbytkov je jeden z najstarších druhov energie, ktorá bola potrebná od nepamäti pre prekonanie
zimných období, dokonca zdroj tepla bol prakticky typologickým tvorcom dispozície objektov – pec tvorila
ústredný a veľmi dôležitý prvok domov. Ako vykurovacie médium sa v minulosti používali najmä ľahko dostupné
materiály a to drevo, neskôr sa začalo používať uhlie alebo dokonca aj nafta. V súvislosti s plynofikáciou sa
postupne prechádza na súčasný „ekologický“ druh vykurovania plynom. Súhrne však možno povedať, že princíp
vykurovania je od nepamäti jednotný, založený na vlastnom lokálnom vykurovaní, mení sa len druh
vykurovacieho média a účinnosť vykurovacích zariadení.
Stav zásobovania teplom
Zásobovanie teplom je riešené pri jednotlivých nehnuteľnostiach z vlastných zdrojov (domové kotolne) s palivom
zemný plyn (v ojedinelých prípadoch tuhé palivo, najmä drevo) s vykurovacím médiom teplá voda.
Kotolne patria medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia, je preto nutné dodržovať limity koncentrácie emisií
v spalinách podľa zákona (lit. 74).
Nakoľko je zásobovanie v obci riešené individuálne z vlastných tepelných zdrojov s palivom zemný plyn nie je
možné definovať aktuálne kvalitatívne alebo výrazné ekologické problémy. Napriek tomuto konštatovaniu je
potrebné uviesť, že získavanie tepla prostredníctvom klasických palív je nutné eliminovať a je potrebné dosiahnuť
významný podiel aj na alternatívnych zdrojoch (slnečná energia, tepelné čerpadlá a pod.).
Sekundárnym problémom zdražovania plynu je snaha o zužitkovanie klasických palív (najmä dreva) s efektom
dosiahnutia lacnejšej výroby tepla.
Opatrenia a návrhy
Do budúcnosti nepredpokladáme a ani nenavrhujeme koncepčnú zmenu v spôsobe vykurovania jednotlivých
objektov. Hlavným energetickým zdrojom zostane zemný plyn avšak s narastajúcim podielom obnoviteľných
zdrojov energie.

13.11 TELEKOMUNIKÁCIE A DIAĽKOVÉ KÁBLE
Napojenie obce na telekomunikačné rozvody
V záujmovom území sú vedené optické a metalické podzemné telekomunikačné zariadenia a nadzemné
telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telecom.
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete vojenskej správy. Miestna telefónna sieť
je zabezpečovaná zväčša vzdušným vedením. Kapacitné údaje ako aj budúce zámery sú spracovateľovi
neznáme. Pokrytie obce signálom mobilných operátorov je vyhovujúce, dostupné sú služby všetkých troch
operátorov.

13.12 PRODUKTOVODY
Katastrálnym územím obce nie je vedený žiadny podzemný produktovod a ani sem nezasahuje ochranné pásmo
produktovodu.

14

KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešené územie spadá podľa Environmentálnej regionalizácie SR do Hornonitrianskej zaťaženej oblasti, kde
dominantný podiel na znečistení ovzdušia má energetika, menšie množstvá emisií produkujú zdroje chemického
priemyslu a lokálne kúreniská. Na vysokej úrovni znečistenia sa podieľa aj nízka kvalita palivovo-energetických
zdrojov, v ktorých sa využíva uhlie s vyšším obsahom síry a arzénu. Hlavné lokálne zdroje sú najmä doprava,
suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, domáce kúreniská na tuhé
palivá.
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Z hľadiska environmentálnej kvality, patrí riešené územie do Tribečského regiónu s mierne narušeným
prostredím.
Znečistenie ovzdušia, zaťaženie prostredia pachom a prachom
Súčasný stav
V katastrálnom území obce sa nachádza jeden veľký zdroj znečistenia ovzdušia – Podnik živočíšnej výroby a.s.,
farma Žabokreky. Ďalšie zdroje sa nachádzajú v meste Partizánske (Kvartet a.s., TSM s.r.o., Zeis Slovakia,
Rialto, Novesta, Sohled, Vulcan...), v Dolných Vesteniciach (Vegum- SaarGummi) a v oblasti Novák a Prievidze
(najmä Elektráreň Nováky, Novácke chemické závody - Fortischem, Hornonitrianske bane).
Výrazným znečisťovateľom ovzdušia sú aj emisie z mobilných zdrojov – automobilová doprava. Obcou
prechádza cesta 1. triedy I/64 Nitra – Topoľčany. Najbližšie monitorovacie stanice kvality ovzdušia sa nachádzajú
v oblasti Hornej Nitry (Oslany, Bystričany, Prievidza) s meraním hlavných znečisťujúcich látok – PM10, SO2, NOx.
Problematické z hľadiska zdravia obyvateľov (prekračovanie prípustných hodnôt) sú najmä ukazovatele tuhých
znečisťujúcich látok (PM10), v oblasti Hornej Nitry sú to aj oxidy síry (SO2).
Podľa Environmentálnej regionalizácie SR z roku 2010 sa na území obce pohybovali priemerné ročné
koncentrácie SO2 zo stacionárnych zdrojov, automobilovej dopravy a pozadia v intervale 5-10 (μg/m3). V prípade
tuhých látok PM10 to boli hodnoty v intervale 20-30 (μg/m3), pri NO2 v intervale 5-10 (μg/m3) a pri CO v intervale
200-600 (μg/m3). Priemerné ročné koncentrácie Pb z automobilovej dopravy a pozadia sa pohybovali od 0,011 do
0,020 (μg/m3). Namerané priemerné ročné koncentrácie benzénu z automobilovej dopravy a pozadia mali
hodnoty v intervale 0,5-0,8 (μg/m3). Z hľadiska miery prekročenia nadhraničných hodnôt koncentrácií základných
znečisťujúcich látok (TZL, SO2, NO2, CO) patrí územie obce medzi stredne znečistené.
UPNO Žabokreky nad Nitrou navrhuje:
 V oblasti znečisťovania ovzdušia nepovoľovať veľký zdroj znečistenia;
 Stredné zdroje znečistenia je možné povoliť po splnení zákonných kritérií pre ich povolenie;
 Popri všetkých komunikáciách zrealizovať pás enviromentálnej zelene, v sídle dvojetážovo (hustá alej stromov
s kríkovou podsadbou);
 Pri realizácii všetkých stavieb dodržiavať navrhnuté uličné čiary a odstupové vzdialneosti od verejných
priestranstiev s dopravnou funkciou;
 Postupným spôsobom utlomovať všetky výrobné prevádzky v obci a koncentrovať ich do areálov výroby –
priemyselný park Strojárne, priemyselný park Žabokreky nad Nitrou - Luh
 Znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy by sa malo perspektívne znížiť po realizácii výstavby
rýchlostnej cesty R8 a cesty I/64 mimo intravilán obce.
Znečistenie pôd
Súčasný stav
Z hľadiska kontaminácie sú pôdy riešeného územia zaradené medzi relatívne čisté pôdy. Podľa materiálov
ŠGÚDŠ sú pôdy stredne náchylné na acidifikáciu, so zhoršenou pufrovacou schopnosťou.
Zdrojom kontaminácie pôdy v území sú najmä skládky odpadu – v k.ú. Žabokreky n/N. sme identifikovali viaceré
lokality nelegálnych skládok komunálneho odpadu a nevhodného skládkovania maštaľného hnoja. V databáze
SAŽP je v k.ú. Žabokreky evidovaných 6 lokalít starých skládok odpadu (e.č. 5516-5521) – väčšinou ide o staré
neriadené skládky komunálneho odpadu.
Ďalším faktorom poškodzujúcim pôdy je vodná erózia. Erózia postihuje severnú časť územia v rámci Bánovskej
pahorkatiny. Prejavuje sa na svahoch od sklonitosti 3-4°, intenzívne sa prejavuje na svahoch so sklonitosťou nad
7°, a to najmä v prípade veľkoblokového spôsobu využívania pozemkov ornej pôdy.
Opatrenia a návrhy
Najväčšie ohrozenia pre znečistenie pôd predstavujú spomínané nelegálne skládky komunálneho odpadu prioritou je odstránenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu a následná realizácia rekultivačných
a ekostabilizačných opatrení.
Z hľadiska poľnohospodárskej výroby je dôležité racionálne využívanie chemických látok v poľnohospodárstve
– aplikácia priemyselných látok tak, aby sa ich rezíduá nedostávali do podzemných a povrchových vôd. Rovnako
tak je potrebné aj upraviť prevádzku poľných hnojísk – zlepšiť hygienu prostredia a zabrániť úniku močovky do
pôdy.
V lokalitách náchylných na vodnú eróziu je žiaduce realizovať systém ochranných agrotechnických opatrení
a zmeniť štruktúru pôdy (zmenšenie pôdnych celkov).
Znečistenie vôd
Povrchové vody
Rieku Nitru, vrátane sledovaných prítokov, môžeme hodnotiť ako silne až veľmi silne znečistený tok kvôli
antropogénnej činnosti vyvíjanej v tejto oblasti. Najhoršia trieda kvality na prvom odberovom mieste Nitra-nad
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Kľačnom (rkm 165,0) je III. trieda, ostatné odberové miesta, až po posledné miesto odberu Nitra-Komoča (rkm
6,5), naďalej vykazujú kvalitu vody patriacu do IV. a V. triedy. Sledované prítoky Nitry sú zaradené do III. - V.
triedy kvality.
V povodí Nitry bola podľa údajov SHMÚ v rokoch 2007-08 (novšie údaje nie sú k dispozícii) sledovaná kvalita
povrchovej vody v rámci riešeného územia v 7 miestach odberov vzoriek. V hornej časti povodia patrili medzi
najvýznamnejších znečisťovateľov Hornonitrianske bane Prievidza a.s. v Handlovej a Novákoch, Novácke
chemické závody a.s. Nováky, tepelná elektráreň SE a.s. ENO Zemianske Kostoľany; závod na spracovanie koží
a výrobu kožiarskych výrobkov ZDA Holding Slovakia Bošany a KORD Slovakia, a.s. Bánovce nad Bebravou.
Medzi veľké zdroje znečistenia z hľadiska komunálnych odpadových vôd boli zaradené ČOV v mestách: Prievidza
a Handlová. Zámky. Vzhľadom na poľnohospodársku činnosť v povodí Nitry sú významné tiež difúzne zdroje
znečistenia vôd.
V mieste odberu Nitra-Chalmová (rkm 123,8) nespĺňalo limit podľa hodnotenia NV 18 ukazovateľov: rozpustený
O2, ChSKCr , BSK5(ATM), RL, Cl-, N-NH4, celkový fosfor, sapróbny index biosestónu, koliformné baktérie,
termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, As, Hg, N-NO2, RL žíhané, AOX, chloroform a 1,2dichlóretán. Do IV. triedy kvality boli zatriedené ukazovatele: rozpustený O2, Cl-, N-NH4, P-PO4, celkový fosfor,
sapróbny index biosestónu, koliformné baktérie, fekálne streptokoky. Do V. triedy kvality boli zatriedené
ukazovatele: ChSKCr , RL, merná vodivosť, termotolerantné koliformné baktérie a Hg.
Podpovrchové vody
Úroveň znečistenia pozemných vôd (Cd) je vysoká až veľmi vysoká, stupeň kontaminácie dosahuje hodnoty 3,1
až viac ako 5 (lit. 1, str. 271).
Stupeň agresivity podzemných vôd: slabo – až stredne agresívne. (lit. 1, str. 272).
Miera ohrozenia zásob podzemných vôd v riešenom území znečisťujúcimi látkami v pásme okolo rieky Nitry je
veľmi vysoká, v ostatnej časti k. ú. nízka až žiadna. (lit. 1, str. 272).
Opatrenia a návrhy
Prioritou je odstránenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu a následná realizácia rekultivačných
a ekostabilizačných opatrení, nakoľko najväčšie ohrozenia pre znečistenie pôd predstavujú nelegálne skládky
komunálneho odpadu, skládkovanie maštaľného hnoja a využívanie chemických látok v poľnohospodárstve.
Zaťaženie prostredia hlukom
Súčasný stav
Medzi významné zdroje hluku pôsobiace na životné prostredie patrí automobilová a železničná doprava. Hluk z
dopravy má negatívny vplyv na obyvateľstvo obce.
Územím obce prechádza cesta 1. triedy I/64 v úseku Topoľčany – Partizánske a okrajom zastavaného územia
obce prechádza jednokoľajová, neelektrifikovaná železničná trať Šurany – Prievidza.
Opatrenia a návrhy
Vzhľadom k príprave rýchlostnej cesty R8 a výhľadovej preložke cesty I/64, ktoré by odklonili väčšinu dopravy
mimo intravilán obce Žabokreky nad Nitrou, bude zdroj hluku z tranzitnej cestnej dopravy v obci vo výhľade
eliminovaný. I napriek tomu navrhujeme pri všetkých trasách ciest mimo intarvilán obce výsadbu alejí
a sprievodnú, izolačnú pri cestách v intraviláne.
Hluk zo železničnej dopravy vzhľadom k intenzite dopravy nie je zatiaľ negatívne vnímaný.
Žiarenie z prírodných zdrojov, radónové riziko
Súčasný stav
Problematiku obmedzenia žiarenia obyvateľstva z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov rieši vyhláška
Ministerstva zdravotníctva č. 406/1992. Radón je inertný plyn, ktorý vzniká ako jeden z dcérskych produktov pri
premene uránu a tória, ktoré sa nachádzajú v horninách a mineráloch v zemskej kôre. Rozmiestnenie
anomálneho obsahu hlavných rádioaktívnych prvkov v regióne je znázornené na Mape anomálnych obsahov
K>2%, U >4ppm, Th >12 ppm. Obec Klátova Nová Ves patrí do oblasti s prevažne nízkym radónovým rizikom (lit.
1, str. 274).
Opatrenia a návrhy
Kataster obce Žabokreky n/N. patrí medzi územia so stredným radónovým rizikom, na úrovni územného plánu nie
je potrebné špecifikovať konkrétne opatrenia. Je však nutné pri všetkých stavbách s trvalým bývaním vykonať
v rámci predprojektovej prípravy radónový prieskum a na jeho základe realizovať prípadné protiradónové
opatrenia.
Produkcia odpadov a nakladanie s nimi
Súčasný stav
V obci Žabokreky nad Nitrou je zabezpečené organizované skladovanie odpadu v smetných nádobách a jeho
pravidelný odvoz zmluvnou oprávnenou organizáciou na riadenú skládku komunálneho odpadu Borina EKOS
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Livinské Opatovce, ktorej akcionárom je aj obec Žabokreky n/N. Separovaný zber odpadu zabezpečujú
Technické služby mesta Partizánske na zberný dvor separovaného odpadu v Partizánskom.
Opatrenia a návrhy
V oblasti nakladania s odpadmi je nevyhnutné podporovať systémové a komplexné riešenia.
Pre potreby sústreďovania určitých zložiek odpadu pre jeho následný odvoz navrhujeme zriadiť zberové miesto
v rozšírenej časti areálu poľnohospodárskeho družstav PFčasť Družstvo.
Taktiež navrhujeme realizovať rekultiváciu všetkých nelegálnych skládok na území obce Žabokreky nad Nitrou.
Poškodenie bioty
Biota predstavuje súbor všetkých živých organizmov v určenom priestore. K poškodzovaniu bioty dochádza
vplyvom aj prírodných činiteľov, ale v tejto časti uvedieme najmä tie, ktoré súvisia s činnosťou človeka v krajine.
Najvýznamnejším negatívnym vplyvom hospodárskej činnosti človeka je znižovanie plochy pôvodných biotopov,
ich fragmentácia resp. ich zničenie. Zároveň tieto plochy pôvodných biotopov boli a sú nahradzované umelými
človekom vytvorenými biotopmi, ktoré obsadzujú nepôvodne druhy organizmov, či už zámerne (napr.
cieľavedome pestované poľnohospodárske kultúry) alebo sekundárne (šírenie agresívnejších druhov, ktoré
vytláčajú pôvodné druhy organizmov). Dôsledkom tohto procesu je postupné znižovanie biodiverzity v krajine.
Tento proces bol značne urýchlený a plošne rozsiahly v etape zavádzania intenzívnej poľnohospodárskej výroby
a vytvárania nových urbanizovaných plôch (najmä výstavbou objektov bývania, dopravy a priemyselnej výroby).
S rozvojom intenzívnej poľnohospodárskej výroby, dopravy a priemyselnej činnosti súvisí objav nových
sekundárnych zdrojov ohrozovania a poškodzovania bioty, ktorými sú znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vodyzákladných zložiek životného prostredia živých organizmov.
V riešenom území k najväčšej redukcii pôvodných biotopov došlo vplyvom zavádzania intenzívnej
poľnohospodárskej výroby a vodohospodárskych úprav vodného toku za účelom získania väčšej plochy úrodnej
pôdy a za účelom protipovodňovej ochrany územia. Súčasťou tohto procesu bolo odvodnenie, melioračné a
regulačné úpravy územia následkom ktorých došlo k zmene aj vodných pomerov v krajine. Postupné rozširovanie
plôch poľnohospodárskej pôdy sa uskutočňovalo najmä na úkor lúčnych a lesných spoločenstiev.
Biota v riešenom území je ohrozovaná a poškodzovaná aj existujúcimi bariérovými objektmi, ktoré ohrozujú
najmä živočíchy. Sú to predovšetkým nadzemné elektrovody a dopravné koridory.
Nadzemné elektrovody spôsobujú zranenie resp. uhynutie vtákov v dôsledku nárazu počas letu alebo zásahom
elektrickým prúdom. Pri novobudovaných elektrovodov resp. pri rekonštrukcii jestvujúcich je potrebné vykonať
technické opatrenia na zabránenie úhynu vtákov.
Cestná doprava spôsobuje zranenie resp. úhyn ďalších druhov živočíchov (najmä obojživelníkov, plazov a
cicavcov) v dôsledku nárazu. Kosenie okrajov ciest výrazne znižuje toto riziko.
Biota v zastavanom území je poškodzovaná najmä vplyvom používania chemických látok pri pestovaní ovocia a
zeleniny v záhradách a znečisťovaním pôdy a vody odpadovými vodami. Verejná zeleň si vyžaduje pravidelné a
koncepčné ošetrovanie a prehodnotenie stavu existujúcich stromov a kríkov. Potenciálnym zdrojom
poškodzovania drevín sú najmä hubové ochorenia a živočíšni škodcovia.
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VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

Chránené ložiskové územie
Podľa evidencie chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Prievidzi sa v obci Žabokreky nad
Nitrou nenachádzajú chránené ložiskové územia.
Záplavové územie
Ochrana pred povodňami zahrňuje technické a netechnické opatrenia. Medzi technické opatrenia môžeme
zaradiť retenčné nádrže, reguláciu korýt a ich stabilizáciu, výstavbu ochranných hrádzí, opatrenia k zníženiu
erózie a zvýšeniu retencie v povodí. Netechnické (alternatívne) opatrenia zahrňujú definovanie povodňového
ohrozenia a povodňového rizika, resp. záplavového územia, predpovedné a varovné systémy, či povodňové
plány a prehliadky
Ochranné pásma vodných tokov, citlivé a zraniteľné oblasti
Vodný tok Hydina je klasifikovaný ako vodohospodársky významný vodný tok. Je nevyhnutné rešpektovať jeho
ochranné pásmo v šírke 6m od brehovej čiary. Ďalej a ochranné pásmo pravostranných prítokov (Hradský potok,
Turčiansky potok a Onžiarsky potok) 5m od brehovej čiary na každú stranu.
Podľa §29 vodného zákona (lit. 72) citlivé oblasti sú vodné útvary povrchových vôd:
 v ktorých dochádza, alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiaducemu stavu kvality
vôd,
 ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje, alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje,
 ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.
Za zraniteľné oblasti podľa §30 vodného zákona (lit. 72) sa ustanovujú poľnohospodársky využívané územia,
z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých koncentrácia
dusičnanov je vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Vymedzené zraniteľné oblasti sa
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pravidelne prehodnocujú. V zmysle nariadenia Vlády SR (lit. 35) je evidovaná ako zraniteľná oblasť aj obec
Klátova Nová Ves.
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VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE (PP)

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (PP)
V rámci návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou sú navrhované celkové zábery PP v úhrne 30,67ha (prevažne
osobitne chránenej bonitnej skupiny – takmer 73%).
V rámci výhľadu sú navrhované celkové zábery PP v úhrne 11,23ha (prevažne osobitne chránenej bonitnej
skupiny – takmer 55%).
Celkový záber PP pre obidve etapy je 41,90ha, ktoré vymedzuje celkové územie 76,45ha.
Vyhodnotenie záberov PP je graficky spracované na mapovom podklade v M 1:10000 vo výkrese č.9. Je
potrebné upozorniť, že miera podrobnosti sa danou mierkou grafického spracovania znižuje. Pre schválené
lokality záberov v ÚPNO Žabokreky nad Nitrou bude potrebné pri realizácii jednotlivých záberov PP spresniť
výmery záberov PP na úrovni spracovania podrobnejšieho stupňa ÚPD (napr. plánu zóny alebo projektu zóny)
alebo predprojektovej a projektovej prípravy daného investičného zámeru.
Zdôvodnenie navrhovaných záberov PP mimo zastavané územie
Navrhované zábery plôch PPF sú vyvolané potrebou územného rozvoja obce v oblasti komplexného
zabezpečenia plôch pre rozvoj základnej vybavenosti, bývania a nadväznosti na prirodzené danosti aj plochy
vyššej vybavenosti (čiastočne aj výroby) a rekreácie. Koncepcia územného rozvoja vychádza z prirodzeného
postupu kontinuálneho rozvoja urbanistickej štruktúry t.j. kontinuálnej väzby novej výstavby na plochy a priestory
jestvujúcej stavebnej a priestorovej štruktúry. Takýto postup má svoje opodstatnenie jednak z hľadiska
urbanistickej kontinuity ako aj z hľadiska kontinuity dopravnej a technickej infraštruktúry.
Demografická prognóza uvažuje so vzrastov obyvateľov do roku 2030 o cca. 400 obyvateľov a súčasne
predpokladá znižovanie obložnosti bytových jednotiek. Na základe uvedených úvah sa predpokladá potreba 220
nových bytových jednotiek pre návrhové obdobie (do roku 2030).
Obrázok 51 Schéma záberov PP
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tab. 12: Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde – mimo zastavaného
územia vymedzeného hranicou k 1. 1. 1990 (všetky lokality sú v katastrálnom území Klátová Nová Ves a Janova Ves)
výmera
Funkčné Výmer
BPEJ
popis
označ
Vlastník
Čísla dotknutých parciel (reg.C)
využitie
a (ha)
(ha)
(skup.)
1

zámery

pasienok

1,45

0145202 (4)

1,41

nová bytová
1,99
výstavba

0145002 (4)

1,99

3

Poľnohospodá
2,92
rstvo

0102002 (2)

2,91

4

nová bytová
0,41
výstavba

5

nová bytová
6,63
výstavba

0102002 (2)

2,63

6

nová bytová
3,69
výstavba

0107003 (4)

2,11

7

nová bytová
0,42
výstavba

0107003 (4)

0,42

0,38

0146003 (3)
0145002 (4)

0,18
0,02

súkr. vlast.

súkr. vlast.

priemysel

0112003 (5)

SPF
súkr. vlast.
SPF

0,41

súkr. vlast.
SPF
súkr. vlast.
Železnice SR
Rím.kat.cirkev

1497/2, 1497/3, 1497/1, 1497/5
208/1, 208/2
330/1, 329/1
330/2, 413/1, 413/2, 415/3, 415/4, 415/2,
411, 414/16, 409, 414/15, 414/10, 408,
414/14, 412/1, 412/2, 414/13, 414/9, 416,
414/7, 414/6, 414/11, 1449/1, 1449/2, 415/1
1447/1
1446/1, 1446/2, 1446/3, 1446/9

9

nová bytová
17,20
výstavba

0146203 (4)
0151203 (6)
0145002 (4)

0,30
5,37
11,05

10

Priemyselný
40,65
park

0106002 (2)
0102002 (2)
0112003 (5)
0103003 (3)

20,78
9,88
4,32
5,88

11

nová bytová
4,87
výstavba

0102002 (2)

4,87

12

nová bytová
3,95
výstavba

0107003 (4)

3,85

SPF
súkr. vlast.

1448/5,1448/,
1447/1,1447/3

4,52

0146003 (3)
0145002 (4)

4,29
0,24

Obec
Žabokreky
n/N
súkr. vlast

1446/1

nová bytová
6,34
výstavba

0145002 (4)

6,34

výhľad

13
14

priemysel

súkr. vlast.

1435/3, 1435/1, 1435/2, 1445

1495/3, 1493/2, 1487/4

SPF
Rím.kat.cirkev 1499/1, 1499/2, 1498
súkr. vlast.

súkr. vlast.

1448/4,

1448/1,

záhrady

0,15

0

0,15

súkr. vlast.

1086

16

záhrady

0,33

0

0,33

súkr. vlast.

216/1, 216/2

17

záhrady

0,17

0

0,17

súkr. vlast.

210

18

záhrady

0,03

0

0,03

súkr. vlast.

410

19

záhrady

0,16

0

0,16

súkr. vlast.

541/2, 541/1

20

Gazdovský
dvor

1,62

0

1,62

súkr. vlast.

1404, 1403/2, 1402, 1404/6

0,28

0

0,28

súkr. vlast.

1408/1, 1408/2

0,35

0

0,35

súkr. vlast.

1410

22

Sídelná
vegetácia /
biocentrum/

celkom

1448/2,

1446/1

15

21

17

1430, 1429/4

SPF
Rím.kat.cirkev 1499/1
súkr. vlast.

2

8

Súčasný
intravilán

súkr. vlast.

99,70 ha

HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

UPNO Žabokreky nad Nitrou prináša kontinuitu historického vývoja urbanizovaného priestoru s pohľadom na
dlhodobé (maximalistické) urbanistické možnosti rozvoja obce. Takto postavený územný plán umožňuje postupne
napĺňať víziu rozvoja obce s dôrazom na bývanie a vytvárania podmienok pre rozvoj obchodu, služieb
a podnikateľských zámerov. Výrazným impulzom pre rozvoj obce bude znamenať realizácia rýchlostnej
komunikácie R8, ktorá obec prepojí so širším regiónom a odstráni prieťah tranzitnej dopravy stredom obce. Ďaľší
významný urbanistický počin je definovanie urbanistického centra obce s navrhnutím jeho obsahovej
a priestorovej štruktúry. V oblasti krajinného prostredia sa poľnohospodárskym rázom charakteristické časti
extravilánu navrhujú na výraznú premenu charakteru so vznikom resp. doplnení viacerých biokoridorov, biocentier
a interakčných prvkov.
Vzhľadom k zadaniu tohto územného plánu je možné konštatovať, že UPNO Žabokreky nad Nitrou napĺňa všetky
definované požiadavky.
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18

NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

Oddiel Návrh záväznej časti je záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie UPNO Žabokreky nad Nitrou.
Je rozčlenený na deväť základných kapitol, ktoré súhrnne tvoria záväzné regulatívy územného rozvoja obce:
 záväzné regulatívy pre stratégiu rozvoja obce;
 zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie prípustných,
obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch;
 zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia, výroby a pod. (socio-ekonomickej štruktúry);
 zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia;
 zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania
a udržiavania ekologickej stability;
 zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie;
 vymedzenie zastavaného územia obce;
 požiadavky na územné plány zóny;
 plochy na verejno-prospešné stavby, zoznam verejno-prospešných stavieb.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto oddielu je výkres č. 4A Komplexný návrh a č.4B Komplexný návrh - detail, v rámci
ktorého sú vyznačené všetky záväzné regulatívy popísané v texte a Metodická príloha, ktorá obsahuje
vysvetlenie všetkých pojmov používaných a uvádzaných v záväznej časti)
1)













Záväzná časť UPNO Žabokreky nad Nitrou je tvorená:
textovou časťou (obsahuje kapitoly:
záväzné regulatívy pre stratégiu rozvoja obce;
zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie prípustných,
obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch;
zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia, výroby a pod. (socio-ekonomickej štruktúry);
zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia;
zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania
a udržiavania ekologickej stability;
zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie;
vymedzenie zastavaného územia obce;
požiadavky na územné plány zóny;
plochy na verejno-prospešné stavby, zoznam verejno-prospešných stavieb,
výkresovou časťou (obsahuje výkresy: Komplexný návrh a Komplexný návrh – detail, v rámci ktorých sú
vyznačené všetky záväzné regulatívy uvádzané v textovej časti);
metodickou prílohou (obsahuje vysvetlenie všetkých pojmov používaných a uvádzaných v záväznej časti).

18.1 ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE STRATÉGIU ROZVOJA OBCE
18.1.1 ZÁKLADNÁ STRATÉGIA ROZVOJA OBCE
2)







Stratégia rozvoja obce bude realizovaná pomocou 6-tich nasledujúcich hlavných rozvojových cieľov:
skvalitnenie podmienok života v obci;
vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj bývania;
vytvorenie komplexných podmienok pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít;
aktivizácia miestnych partnerov a rozvoj spolupráce;
rozvoj podnikateľských aktivít, posilnenie ekonomiky obce;
podporiť ekostabilizačné a krajinárske hodnoty krajiny

18.1.2 PRÍRODNÁ STRATÉGIA OBCE
3) Krajinnoekologická stratégia rozvoja obce sa sústreďuje primárne na zachovanie jestvujúcich krajinných
prvkov. To znamená bude potrebné realizovať opatrenia na zachovanie a podporu týchto významných plôch.
4) Z pohľadu nízkej ekostabilizačnej hodnoty územia a jej nerovnomerného rozloženia bude potrebné pripraviť
a najmä realizovať opatrenia na jej celkové zvýšenie – bude potrebné postupne významne zvýšiť podiel krajinnej
vegetácie. Sledujeme s tým aby podiel ekostabilizačných a environmentálnych plôch stúpol na hodnotu cca. 10%
plochy katastrálneho územia, resp. aby ukazovateľ krajinnoekologickej stability územia (KES) sa zvýšil na
hodnotu blízku k 0,25. Tento cieľ bude potrebné napĺňať najmä delením rozsiahlych ucelených plôch
poľnohospodárskej výroby líniovými interakčnými prvkami ale aj rozširovaním / vytváraním nových krajinárskych
prvkov.
5) Formovať prírodnú štruktúra obce v zmysle územného systému ekologickej stability a kritérií špecifikovaných
v rámci územného plánu pomocou nasledovných prvkov:
 prírodné celky;
 biocentrá;
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biokoridory

6) Formovať a podporovať PFCelky prírodného typu, ktoré tvoria základné usporiadanie obce podľa vymedzenia
vo výkrese Komplexný návrh:
 Niva Nitry, prírodný celok regionálneho charakteru,;
 Bánovská pahorkatina a Terasy Nitry, prírodné celky miestneho typu.
7) Formovať a podporovať biocentrá a biokoridory usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo
výkrese Komplexný návrh:
 Rieka Nitra a medzihrádzový priestor (regionálny biokoridor RBK1)
 Vodná plocha Štrkovec a priľahlý priestor (miestne biocentrum MBC1)
 Lúky pri železnici (navrhované miestne biocentrum MBC-N1)
 Striebornica (navrhované miestne biocentrum MBC-N2)
 Za Hydinou (navrhované miestne biocentrum MBC-N3)
 Pri jarmočnisku (navrhované miestne biocentrum MBC-N4)
 Bývalé rameno rieky Nitra (miestny biokoridor MBK1 a navrhovaný MBK-N1
 Potok Hydina (miestny biokoridor MBK2)
 Žabokrecký kanál (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N2)
 K Malým Bieliciam (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N3)
 Nad Striebornicou (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N4)
 Za Jarmočniskom (navrhovaný miestny biokoridor MBK-N5)
 Existujúce plošné interakčné prvky (IPP1-3) a navrhované IPP (IPP-N1-3): najmä remízky, skupinky drevín
 Existujúce líniové interakčné prvky (IPL1-8) a navrhované IPL (IPL-N1-15): najmä medze
v poľnohospodárskej krajine, aleje popri cestách
18.1.3 URBANISTICKÁ STRATÉGIA OBCE
8) Urbanistická stratégia rozvoja obce je založená na úsilí vytvoriť novú perspektívnu štruktúru územia
s kvalitným rozložením jednotlivých funkcií. Základnou urbanistickou stratégiou obce je definovanie polohy
hlavného centra obce – jadra nielen sídelnej štruktúry ale aj socio-ekonomického stredu. Druhým dôležitým
princípom je definovanie optimálnych možností celkového urbanistického rozvoja obce s definovaním jej
maximálneho rozšírenia a jej organizáciou v postupných etapách v zmysle socio-ekonomických predpokladov.
9)






Formovať urbanistickú štruktúra obce pomocou strategických prvkov:
urbanistické celky;
urbanistické centrá;
urbanistické osi;
urbanistické dominanty
urbanistická periféria.

10) Formovať a podporovať PFCelok urbanistického typu, ktorý tvorí základné usporiadanie obce podľa
vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh: miestny PFCelok urbanistického typu Žabokreky nad Nitrou;
11) Formovať a podporovať urbanistické centrá usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo
výkrese Komplexný návrh:
 miestne urbanistické centrum I. úrovne Centrum Žabokreky nad Nitrou;
 miestne urbanistické centrum II. úrovne Centrum Pri Jarmočisku;
 miestne urbanistické centrum II. úrovne Centrum Promenáda;
 miestne urbanistické centrum II. úrovne Centrum Nový cintorín;
12) Formovať a podporovať urbanistické osi usporiadané do hierarchickej štruktúry podľa vymedzenia vo výkrese
Komplexný návrh:
 Regionálna os – cestná vetva;
 Regionálna Ponitrianska os – železničná vetva;
 Regionálna Ponitrianska os – cestná vetva;
 Miestna Bánovská os – cestná vetva;
 Školská os - vnútroobecná vetva.
13) Formovať a podporovať miestne urbanistické dominanty podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
 rešpektovať existujúcu dominantu – vežu kostola;
 rešpektovať existujúcu dominantu – veža stredovekej Tvrdze;
 podporovať vznik novej dominanty v navrhovanom centrálnom priestore obce (námestí) nový obecný úrad,
galéria...;
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18.1.4 SOCIOEKONOMICKÁ STRATÉGIA OBCE
14) Stabilizovať demografickú štruktúru obce a realizovať opatrenia na postupný nárast počtu obyvateľov:
 vytvárať podmienky pre bývanie, trávenie voľného času a prácu a zamedziť tak odlivu obyvateľstva do iných
obcí / miest;
 sledovaním rovnakých cieľov ako vyššie vytvoriť podmienky pre rast obyvateľstva prirodzeným nárastom
a najmä migráciou z iných obcí, miest.

18.2 ZÁSADY
A REGULATÍVY
PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA
A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA; URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH
18.2.1 PLOCHY URČENÉ PRE ZÁSTAVBU
15) Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jestvujúcej a novej stavebnej štruktúry formovať a regulovať
výlučne na plochách určených pre zástavbu vymedzených vo výkrese Komplexný návrh. Je nevyhnutné dodržať
etapovitosť výstavby v zmysle časti 18.7 Vymedzenie zastavaného územia obce.
16) PFČasť CENTRUM ŽABOKREKY n/N:
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom
územnoplánovacej dokumentácie.
 zástavba po obvode námestia: uličná čiara musí byť stanovená tak aby od osi cesty bola min. 9m; stavebná
čiara je vyformovaná, výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 zástavba v stredovej polohe námestia: uličná a stavebná čiara je vyformovaná, výstavba v rámci preluky –
stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
Priestorové využitie:
 kompaktná uličná zástavba do 2NP, výnimočne je prípustná aj voľná uličná zástavba do 2NP. Pre budovy
vyššieho obecného záujmu situované v centrálnom priestore námestia – Obecný dom, nový kostol, alt.
galéria, je prípustná solitérna zástavba do 2NP. Zastavanosť max. 80% a ozelenenie min. 5%.
 v bližšie nespresnenej polohe je možné realizovať urbanistickú výškovú dominantu s nutnosťou osobitného
riešenia urbanistickou štúdiou.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 základná vybavenosť.
 vybrané polohy bývanie a / alebo základná vybavenosť.
 osobitná funkcia môže byť použitá pri urbanistickej dominante podľa riešenia urbanistickej štúdie.
 iné funkčné využitie je neprípustné. Predovšetkým sem neumiestňovať vyššiu alebo špecifickú vybavenosť.
Tento priestor by mal predovšetkým slúžiť pre potreby obce.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku.
 riešenie statickej dopravy pre potreby obecného domu, kostola, môžu byť riešené na verejných plochách.
17) PFČasť PRI JARMOČISKU – centrum II.úrovne:
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby od osi cesty bola min. 9m alebo tak aby šírka verejného priestranstva
bola min.18m;
 stavebná čiara v severnej polohe od cesty I/64 je čiastočne vyformovaná, výstavba v rámci preluky – stavebnú
čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 zástavba v polohe návestia: uličná a stavebná čiara totožná;
 zástavba v areály farmy: areálová;
 hĺbka priestoru pre zástavbu je stanovená 30m od uličnej čiary;
Priestorové využitie:
 zástavba v polohe návestia: kompaktná uličná zástavba do 2NP, výnimočne je prípustná aj voľná uličná
zástavba do 2NP,
 zastavanosť max. 70% a ozelenenie min.10%;
 zástavba mimo polohy návestia: areálová zástavba do 2NP, zastavanosť max. 30%, ozelenenie min. 40%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 vybavenosť základná a/alebo vybavenosť rekreácia základná a/alebo individuálna rekreácia
 vybrané polohy extenzívna ľudovo-remeselná výroba
 pripúšťa sa umiestnenie aj vybavenosti vyššej a/alebo špecifickej.
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
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riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku;
doporučujeme zastrešenie objektov spádovou strechou so sklonom min. 25stupňov.

18) PFČasť PROMENÁDA – centrum II.úrovne:
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 v severnej polohe od verejného priestranstva: uličná čiara musí byť stanovená tak aby od osi cesty bola min.
9m alebo tak aby šírka verejného priestranstva bola min.18m; stavebná čiara je vyformovaná, výstavba
v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 v južnej polohe od verejného priestranstva: uličná čiara musí byť stanovená tak, aby šírka verejného
priestranstva bola minimálne 55m resp. 46m od osi cesty, uličná a stavebná čiara je totožná;
 hĺbka priestoru pre zástavbu je stanovená 30m od uličnej čiary;
Priestorové využitie:
 kompaktná uličná zástavba do 2NP, prisadená, výnimočne je prípustná aj voľná uličná zástavba do 2NP
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 základná vybavenosť, vybrané polohy bývanie a/alebo základná vybavenosť;
 športové, voľnočasové a rekreačné aktivity;
 iné funkčné využitie je neprípustné. Predovšetkým sem neumiestňovať vyššiu alebo špecifickú vybavenosť.
Tento priestor by mal predovšetkým slúžiť pre potreby obce.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku.
 riešenie statickej dopravy pre potreby nového športového ihriska, futbalového ihriska a príslúchajúcej
vybavenosti môžu byť riešené na verejných plochách.
19) PFČasť NOVÝ CINTORÍN – centrum II.úrovne:
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby od osi cesty bola min.11m alebo tak aby šírka verejného priestranstva
bola min.22m; uličná a stavebná čiara je totožná;
 hĺbka priestoru pre zástavbu je stanovená 30m od uličnej čiary;
Priestorové využitie:
 kompaktná uličná zástavba do 2NP, prisadená, výnimočne je prípustná aj voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.70% a ozelenenie min.10%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 základná vybavenosť a/alebo bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku;
 riešenie statickej dopravy pre potreby nového cintorína riešiť na verejných plochách;
20) PFČasť PRI ŠKOLE:
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby od osi cesty bola min. 9m alebo tak aby šírka verejného priestranstva
bola min.18m;
 stavebná čiara je vyformovaná – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu nie je stanovená;
Priestorové využitie:
 kompaktná uličná zástavba do 2NP, prisadená, výnimočne je prípustná aj voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.60% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 základná vybavenosť a/alebo bývanie;
 rozsiahlejšie areály zariadení základnej a špecializovanej občianskej vybavenosti
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 parkovo upravená plošná zeleň, zeleň líniová
 podmienečne vhodné využitie je bývanie v bytových domoch v polyfunkcii s občianskou vybavenosťou;
 neprípustné je bývanie, okrem bývania v bytových domoch a bývania správcu;
 iné funkčné
 využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
 riešenie statickej dopravy pre potreby školských zariadení, obecného úradu, zdravotného strediska môžu byť
riešené aj na verejných plochách;
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21) PFČasť ZA VILOU
Priestorové usporiadanie – areálová zástavba do 2NP. Zástavba je navrhnutá len zo severnej strany verejného
priestranstva. Nachádza sa tu priestor s možnosťou dostavby, určenie stavebnej čiary podľa susediacich stavieb,
resp. dodržať min. 6m odstup stavby od uličnej čiary.
Funkčné usporiadanie – najmä bývanie, je umožnené umiestňovanie aj vybavenostných funkcií, najmä
základného charakteru; iné funkcie sú neprípustné
22) PFČasť POĽNÁ, KRÁTKA, SLÁDKOVIČOVA, VODÁRENSKÁ, VETERNÁ, CINTORÍNSKA
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.10m, výnimočne sa pripúšťa aj
8m (podľa priestorových podmienok);
 stavebná čiara je vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb,
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
23) PFČasť TEHELŇOVÁ, ŠTÚROVA, ŠKOLSKÁ, KUKUČÍNOVA, SVäTOPLUKOVA, JANKA MATUŠKU
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.12m;
 stavebná čiara je vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb,
 pre rozšírenú PFČasť JANKA MATUŠKU stavebná čiara 6m od uličnej čiary;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
24) PFČasť ŠTEFÁNIKOVA, NIŽŇANSKÉHO
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.16m;
 stavebná čiara je vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
25) PFČasť ŽELEZNIČIARSKA
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.18m;
 stavebná čiara je vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
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 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie a/alebo občianska vybavenosť základná a/alebo vyššia a/alebo špecifická;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
26) PFČasť V ZÁHRADÁCH, VYŠNÝ DIEL, PROSTREDNÉ, POD VODÁRŇOU
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.12m;
 stavebná čiara je 6m od uličnej čiary;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
 šírka parcely min.16m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
27) PFČasť OSTRATICKÁ
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.14m;
 stavebná čiara je vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie a/alebo občianska vybavenosť základná a/alebo vyššia a/alebo špecifická;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
28) PFČasť RABÍNOVA, ZÁVETRIE, POZDĹŽNA
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.10m;
 stavebná čiara je 6m od uličnej čiary;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP a/alebo kompaktná uličná zástavba odsadená;
 zastavanosť max.60% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
29) PFČasť TOPOĽČIANSKA CESTA
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.18m;
 stavebná čiara je vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
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 pre polohu severne od Topoľčianskej cesty je stavebná čiara určená 27m od osi cesty;
 hĺbka priestoru pre zástavbu 30m;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.50% a ozelenenie min.20%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 občianska vybavenosť základná a/alebo vyššia a/alebo špecifická a/alebo bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
 pre polohu severne od Topoľčianskej cesty je prípustné podľa osobytných predpisov statickú dopravu riešiť
v izolačnom páse zelene;
30) PFČasť ZA VILOU
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.15m;
 stavebná čiara vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.40% a ozelenenie min.30%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie a/alebo občianska vybavenosť základná a/alebo vyššia a/alebo špecifická a/alebo bývanie;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
31) PFČasť PRI STANICI
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.12m;
 stavebná čiara vyformovaná , výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP;
 zastavanosť max.40% a ozelenenie min.30%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie a/alebo občianska vybavenosť základná a/alebo vyššia a/alebo špecifická;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
 riešenie statickej dopravy pre potreby železničnej stanice môžu byť riešené aj na verejných plochách;
32) PFČasť NIŽNÝ DIEL
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby šírka verejného priestranstva bola min.18m;
 stavebná čiara a hĺbka priestoru pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 areálová zástavba s podlažnosťou 2NP, zastavanosť max.40%, ozelenenie min.30%;
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie;
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku;
33) PFČasť TVŔDZA:
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
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 stavebná čiara, hĺbka zástavby je daná;
Priestorové využitie:
 solitérna zástavba;
Funkčné využitie:
 bývanie a/alebo základná a/alebo špecifická a/alebo vyššia občianska vybavenosť
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 Iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 Celú plochu PFČasti zaberá pozemok prislúchajúci k stredovekej tvŕdzy;
 Vymedzenie priestoru pre zástavbu, priestorové a funkčné využitie sú predmetom osobitej štúdie, zameranej
na prezentáciu kultúrnej pamiatky. Ochrana NKP sa obmedzuje len na stredovekú časť – vežu, nie je
zahrnutá časť s rizalitom východnej fasády. V návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou doporučujeme zahrnúť
ochranu aj na okolie veže, v ktorom by sa mohli nachádzať pozostatky stredovekého osídlenia zo 14.storočia
(hrádok) – po vykonaní archeologického výskumu.
 pre parcely v navrhovanej časti kde sa nachádza kultúrna pamiatka je potrebné rešpektovať všetky platné
legislatívne limity.
34) PFČasť POD TVŔDZOU
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak, aby od osi cesty bola min. 6m alebo tak, aby šírka verejného
priestranstva bola min.12m;
 stavebná čiara sa stanovuje 6m od uličnej čiary, v prípade výstavby bytových domov sa v južnej časti
stavebná čiara nereguluje;
 hĺbka priestoru pre zástavbu je 25m od uličnej čiary; v prípade výstavby bytových domov sa v južnej časti
hĺbka zástavby nereguluje;
Priestorové využitie:
 v severnej časti: kompaktná uličná zástavba, odsadená, s podlažnosťou do 2NP, zastavanosť max.60%,
ozelenenie min. 20%.
 v južnej polohe areálová zástavba s podlažnosťou 2NP, zastavanosť max.40%, ozelenenie min.30%;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie v rodinných a bytových domoch – podiel bytových domov max.50% z celkovej výmery so situovaním
v južnej polohe od cesty
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku;
 doporučujeme zastrešenie objektov spádovou strechou so sklonom min. 25stupňov.
35) PFČasť ÚZKA
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 10m, výnimočne sa
pripúšťa aj 8m (podľa priestorových podmienok);
 stavebná čiara je vyformovaná, výstavba v rámci preluky – stavebnú čiaru odvodiť od susedných stavieb;
 hĺbka priestoru pre zástavbu max. 30m od uličnej čiary;
Priestorové využitie:
 voľná uličná zástavba do 2NP, zastavanosť max. 50%, ozelenenie min. 20%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 bývanie.
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku.
36) PFČasť HYDINÁRNE
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak, aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 12m,
 stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 areálová zástavba do 2NP, zastavanosť max. 50%, ozelenenie min. 20%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 stredisko poľnohospodárskej výroby, prevádzka výrobných služieb, výroba extenzívna a/alebo intenzívna;
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 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku.
 po obvode areálu dodržať 10m široký pás environmentálnej vegetácie.
37) PFČasť STROJÁRNE
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak, aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 18m,
 stavebná čiara a hĺbka zástavby sa pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 areálová zástavba do 2NP, zastavanosť max. 50%, ozelenenie min. 20%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 podnikateľske aktivity výrobné a skladové, prevádzky výrobných služieb, výroba extenzívna a/alebo intenzívna
a/alebo vybavenosť vyššia a/alebo špecifická;
 prípustné su zariadenia obchodu, verejného stravovania;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia;
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku;
 po obvode areálu dodržať 10m široký pás environmentálnej vegetácie;
38) PFČasť PRIEMYSELNÝ AREÁL
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak, aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 18m,
 na konci areálu bude potrebné rozšíriť verejný priestor na minimálnu šírku 35m pre vybudovanie otoče pre
nákladnú dopravu;
 stavebná čiara, hĺbka zástavby sa pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 areálová zástavba do 2NP, zastavanosť max. 50%, ozelenenie min. 20%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 výroba extenzívna a/alebo intenzívna a/alebo špecifická;
 prípustné sú skladové prevádzky a prevádzky obchodu;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia;
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku;
 po obvode areálu dodržať 10m široký pás environmentálnej vegetácie;
 vjazd do priemyselného areálu je riešený mostom cez pravostranný prítok Žabokreckého potoka;
 v areály priemyselného parku bude potrebné vybudovať most cez Žabokrecký potok a izolačný pás
enviromentálnej zelene v šírke min. 5m po jeho oboch stranách;
 dopravný prístup a napojenie inžinierskych sietí bude zo súčasného priemyselného areálu v Malých Bieliciach.
39) PFČasť HAGARKIN MLYN
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara musí byť stanovená tak, aby minimálna šírka verejného priestranstva bola 8m,
 stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa nereguluje;
Priestorové využitie:
 areálová zástavba do 2NP, zastavanosť max. 20%, ozelenenie min. 50%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 vzdelávacie, voľnočasové, športové a rekreačné aktivity, hromadná rekreácia, agroturistika;
 podmienečné vhodné sú zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb súvisiace s lokalitou a
agroturistikou;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia;
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 riešenie statickej dopravy musí byť riešené výlučne na vlastnom pozemku;
 v navrhovanej časti sa nachádza stavba obecného záujmu – ruina starého mlyna, ktorú navrhujeme obnoviť;
 pre danú časť je potrebné vypracovať podrobnú urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá bude predložená
a schválená obecným zastupiteľstvom.
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40) PFČasť RYBÁRSKY DOM
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom
územnoplánovacej dokumentácie.
Priestorové využitie:
 solitérna zástavba do 1NP, zastavanosť max. 50%, ozelenenie min. 20%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 špecifická a/alebo vyššia občianska vybavenosť;
 príslušné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia;
 prípustné sú prvky drobnej architektúry;
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 v navrhovanej časti sa nachádza cestné odpočívadlo, pri ktorej navrhujeme vybudovať solitérny objekt vyššej
architektonickej hodnoty s integrovanou panoramatickou výhliadkou na obec a široké okolie;
 pre danú časť je potrebné vypracovať podrobnú urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá bude predložená
a schválená obecným zastupiteľstvom.
41) PFČasť PANORAMA
Vymedzenie priestoru pre zástavbu:
 uličná čiara, stavebná čiara, hĺbka priestoru pre zástavbu sa musia stanoviť podrobnejším stupňom
územnoplánovacej dokumentácie.
Priestorové využitie:
 solitérna zástavba do 2NP, zastavanosť max. 50%, ozelenenie min. 20%.
 iné priestorové využitie je neprípustné.
Funkčné využitie:
 špecifická a/alebo vyššia občianska vybavenosť
 iné funkčné využitie je neprípustné.
Osobitné podmienky:
 v navrhovanej časti sa nachádza cestné odpočívadlo, pri ktorej navrhujeme vybudovať solitérny objekt vyššej
architektonickej hodnoty s integrovanou panoramatickou výhliadkou na obec a široké okolie;
 pre danú časť je potrebné vypracovať podrobnú urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá bude predložená
a schválená obecným zastupiteľstvom.
42) Pri rozvoji zástavby resp. pri zásahu inou výstavbou do jestvujúcej zástavby je nevyhnutné rešpektovať všetky
platné legislatívne limity (kultúrne pamiatky, ochranné pásma). Najmä sa jedná o:
 NKP Mauzóleum - evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom č.10567/0
 NKP Veža obytná – evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 280/0
 Národné kultúrne pamiatky ako aj archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté sú chránené v
zmysle Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon), v znení neskorších
predpisov;
 ochranné pásmo pohrebiska 50m.
18.2.2 PLOCHY URČENÉ PRE VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
43) Vytvoriť resp. zachovať územné a priestorové podmienky pre sformovanie priestranstiev typu návestie, ulica,
cesta nasledovne podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh. Je nevyhnutné dodržať etapovitosť v zmysle
časti 18.7 Vymedzenie zastavaného územia obce.
44) Mimoriadnu pozornosť venovať verejnému priestranstvu v rámci PFČasti CENTRUM ŽABOKREKY n/N.
Vymedzenie verejného priestranstva
 uličná čiara sa musí stanoviť podrobnejšou (územnoplánovacou) dokumentáciou.
Priestorové využitie
 priestranstvo typu námestie.
 min. podiel rekreačnej a / alebo vybavenostnej vegetácie musí byť 10%.
Funkčné využitie
 dominantne spoločenské obecné funkcie
 funkcie verejného dopravného vybavenia (cestná komunikácia, cyklistická a pešia doprava): tranzit (len vo
vyznačenom priestore na západnej strane priestranstva),
 prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam a verejné technické vybavenie (ostatné časti priestranstva).
 iné funkčné využitie je neprípustné
Osobitné podmienky
45) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu ako verejné priestranstvo v nasledovných PFČastiach,
ktoré sú súčasťou centier II. úrovne:
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 PF časť PRI JARMOČISKU
 PF časť PROMENÁDA
 PF časť NOVÝ CINTORÍN
Musí byť dodržané:
 Vymedzenie verejného priestranstva
 uličná čiara sa musia stanoviť podrobnejšou (územnoplánovacou) dokumentáciou. Šírka verejného
priestranstva by nemala byť menšia ako 22m.
 min. podiel rekreačnej a / alebo vybavenostnej vegetácie musí byť 10%.
Priestorové využitie
 priestranstvo typu návestie.
Funkčné využitie
 funkcie verejného dopravného vybavenia (cestná komunikácia, cyklistická a pešia doprava), tranzit (len vo
vyznačenom priestore), prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam,
 čiastočný tranzit a verejné technické vybavenie
 iné funkčné využitie je neprípustné.
46) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu ako verejné priestranstvo v nasledovných PFČastiach ktoré
sú súčasťou tzv. Ponitrianskej osi (regionálna cestná vetva) a Bánovskej osi (miestna cestná vetva) a ktoré
funkčne slúžia pre dopravný tranzit a súčasne pre dopravný prístup.
 ZA VILOU,
 TOPOĽČIANSKA CESTA,
 HYDINÁRNE,
 OSTRATICKÁ,
Musí byť dodržané:
 Vymedzenie verejného priestranstva
 min. šírka verejného priestranstva 16m. V PFČasti 311 a 315 min. 18m.
 ak je to možné, preferuje sa umiestnenie do uličného priestoru aj environmentálna vegetácia v podiely min.
5%.
Priestorové využitie
 priestranstvo typu ulica.
Funkčné využitie
 funkcie verejného dopravného vybavenia (cestná komunikácia v redukovanom parametre B3 8,5(8,0)/50,
cyklistická a pešia doprava): tranzit, prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam a verejné technické vybavenie
 iné funkčné využitie je neprípustné.
47) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu ako verejné priestranstvo v nasledovných PFČastiach
Časti obce - ktoré sú súčasťou významných obecných koridorov, resp. slúžia ako prístup k významným objektom
Patria sem PFČasti existujúce:
 TEHELŇOVÁ,
 ŽELEZNIČIARSKA,
 PRI STANICI,
 CINTORÍNSKA,
 ZÁHRADNÁ,
 ŠTEFÁNIKOVA,
 PODJAVORINSKEJ,
 VODÁRENSKÁ
a PFČasti navrhované:
 PROSTREDNÉ,
 JANA MATUŠKU,
 POD VODÁRŇOU,
 ŠTÚROVA,
 VYŠNÝ DIEL.
Musí byť dodržané:
 Vymedzenie verejného priestranstva
 Minimálna šírka verejného priestranstva 12m, doporučujeme 14-16m (v PFČasti PODJAVORINSKEJ,
CINTORÍNSKA, VODÁRENSKÁ a ZÁHRADNÁ sa pripúšťa aj 10m)
 ak je to možné, preferuje sa umiestnenie do uličného priestoru aj environmentálna vegetácia v podiely min.
5%
Priestorové využitie
 priestranstvo typu ulica.
Funkčné využitie
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funkcie verejného dopravného vybavenia (cestná komunikácia, cyklistická a pešia doprava): prístup
k jednotlivým nehnuteľnostiam, čiastočný (vnútroobecný) tranzit a verejné technické vybavenie.
iné funkčné využitie je neprípustné

48) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu ako verejné priestranstvo v nasledovných PFČastiach,
ktoré sú slúžia výlučne ako prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam:
PFČasti existujúce
 MAUZÓLEUM,
 VETERNÁ,
 KRÁTKA,
 KUKUČÍNOVA,
 PRI KD,
 ÚZKA,
 TVŔDZA,
 VETERNÁ,
 KRÁTKA,
 NIŽŇANSKÉHO,
 SLÁDKOVIČOVA.
a PFČasti navrhované:
 SVATOPLUKOVA,
 POD TVRDZOU,
 POĽNÁ,
 NIŽNÝ DIEL,
 V ZÁHRADÁCH,
 POZDĹŽNA,
 ZÁVETRIE,
 RABÍNOVA.
Musí byť dodržané:
 Vymedzenie verejného priestranstva
 min. šírka verejného priestranstva 12m pri novonavrhovaných priestranstvách a 10m pri existujúcich.
V nevyhnutných a odôvodnených prípadoch výhradne v rámci existujúcich priestranstiev (PFČasti
SLÁDKOVIČOVA, KRÁTKA A POĽNÁ) môže byť min. šírka priestranstva znížená na 8m.
Priestorové využitie
 priestranstvo typu ulica
 ozelenenie min. 5% (doporučenie).
Funkčné využitie
 funkcie verejného dopravného vybavenia (cestná, cyklistická a pešia doprava): prístup k jednotlivým
nehnuteľnostiam
 verejné technické vybavenie distribučné – musí byť umiestnené pod terénom
 vegetácia environmentálna
18.2.3 PLOCHY URČENÉ PRE SÍDELNÚ VEGETÁCIU
49) Vytvoriť resp. zachovať územné a priestorové podmienky pre sformovanie sídelnej zelene podľa vymedzenia
vo výkrese Komplexný návrh. Je nevyhnutné dodržať etapovitosť v zmysle časti 18.7 Vymedzenie zastavaného
územia obce.
50) Zvláštnu pozornosť venovať plochám definovaným ako rekreačná a/alebo vybavenostná vegetácia:
 Park na námestí Vendelína Murína
 Parčík pri mauzóleu
 Park a záhrada pri Tvŕdzi
 Pietny Park za novým cintorínom
 Park Promenáda (premena starého cintorína s pridruženou zelenou plochou na park)
 Lesík pri Farme
 Park pri Vile
 Park pri strojárňach (premena zeleného priestranstva na izolačný park)
 Parčík pred Novým cintorínom
 Starý cintorín (navrhovaná premena cintorína na pietny park)
 Židovský cintorín (navrhovaná premena cintorína pietny park)
 Parčík pred Farou
 Parčík pri pamätníku
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Pre všetky plochy je potrebné vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu so zameraním na účel
parku a odbornú starostlivosť / výsadbu vegetácie.
V rámci tejto časti nie sú špecifikované plochy pre zástavbu. V súvislosti s budovaním parku môžu vzniknúť
požiadavky na výstavbu prvkov malej architektúry, prípadne aj drobných stavieb. Priestorové využitie: solitérna
zástavba do 1NP. Zastavanosť max. 5% plochy parku. Funkčné využitie: výhradne pre potreby zabezpečenia
športovej a/alebo rekreačnej vybavenosti. Riešenie statickej dopravy pre potreby parku musí byť riešené mimo
vyznačenej plochy zelene. Výnimku tvorí Park pri strojárňach, kde je prípustné pod stromovou výsadbou
umiestniť tzv. zelenú odstavnú plochu.
51) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu ako verejné priestranstvá je nutné dodržať min. podiel
ozelenenia podľa funkčného využívania:
 v rámci plochy návestia je potrebné zabezpečiť minimálny podiel ozelenenia 10% vybavenostnou prípadne
environmentálnou vegetáciou. Táto vegetácia by mala patriť medzi najkvalitnejšiu v rámci verejných
priestranstiev v rámci obce a preto je potrebné preferovať kvalitné sadovnícke riešenie.
 v rámci plochy ostatných verejných priestranstiev sa doporučuje minimálny podiel ozelenenia 5%
environmentálnou vegetáciou.
52) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu ako vegetácia obytná v kombinácii s produkčnou
extenzívnou vegetáciou (záhrady pri obytnej zástavbe) je nutné preferovať obytné funkcie vegetácie s postupným
utlmovaním produkčnej funkcie. V rámci takýchto plôch je možné povoliť výstavbu prvkov drobnej architektúry
(altánky a pod.) prípadne športovo-rekreačné plochy slúžiace výlučne pre potreby bývania (tenisový kurt, bazén
a pod.).
53) V rámci plôch vyhradených v Komplexnom návrhu pre zástavbu je nutné dodržať min. podiel ozelenenia podľa
funkčného využívania:
 v rámci plôch určených pre obytnú zástavbu je potrebné zabezpečiť minimálny podiel ozelenenia 20%
obytnou prípadne environmentálnou vegetáciou,
 v rámci plôch určených pre zástavbu vybavenosť základnú je potrebné zabezpečiť minimálny podiel
ozelenenia 20% vybavenostnou prípadne environmentálnou vegetáciou. Preferovať kvalitné sadovnícke
riešenia vo väzbe na architektúru a funkciu areálu,
 v rámci plôch určených pre vybavenosť a výrobu extenzívnu je potrebné zabezpečiť minimálny podiel
ozelenenia 20% vybavenostnou prípadne environmentálnou vegetáciou. Do tejto zelene nesmie byť
započítaná prípadná environmentálna vegetácia po obvode areálu.
54) Pri likvidácii plôch zelene je nutné realizovať náhradnú výsadbu. Plocha a druhová skladba pre náhradnú
výsadbu bude stanovená osobitným nariadením obce.
55) Ochranu sídelnej vegetácie (najmä verejnej) zabezpečiť vydaním VZN o verejnej zeleni.
56) Pri projektoch investícií objektov vybavenostných a výrobných zaviazať investora na predkladanie projektov
s odborne spracovanými samostatnými stavebnými objektmi SO - Sadové úpravy. Pri projektoch rodinných
domov je táto podmienka len doporučovaná.
57) Zabezpečiť obstaranie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

18.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA, VÝROBY
A POD. (SOCIO-EKONOMICKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRY)
58) V oblasti bývania, rozvoj novej bytovej výstavby realizovať na plochách vymedzených v návrhu ÚPNO
Žabokreky nad Nitrou s dodržaním etapizácie podľa rozširovania zastavaného územia.
Pre návrhové obdobie sa jedná o nasledovné plochy:
 na plochách v zastavanom území, ktoré sú v súčasnej dobe ako voľné prieluky medzi jestvujúcou zástavbou
alebo sú súčasťou nadrozmerných záhrad bez potreby budovania novej miestnej komunikácie a technickej
infraštruktúry – možný prírastok 67 domov;
 na plochách v zastavanom území, ktoré sú v súčasnej dobe ako voľné prieluky medzi jestvujúcou zástavbou
alebo sú súčasťou nadrozmerných záhrad s potrebou budovania novej miestnej komunikácie a technickej
infraštruktúry – možný prírastok 20 domov;
 na plochách mimo zastavaného územia s potrebou budovania novej miestnej komunikácie a technickej
infraštruktúry – PFČasť: ŠTÚROVA, NIŽNÝ DIEL,V ZÁHRADÁCH, JANKA MATUŠKU, VYŠNÝ DIEL, POD
VODÁRŇOU, POĽNÁ, PROSTREDNÉ, TEHEĽŇOVÁ, POD TVRDZOU, SVÄTOPLUKOVA, KUKUČÍNOVA,
PRI STANICI –možný prírastok 269 domov,
 Pre výhľad sa jedná o nasledovné plochy:
 na plochách mimo zastavaného územia s potrebou budovania novej miestnej komunikácie a technickej
infraštruktúry – PFČasť: NIŽNÝ DIEL II., PROSTREDNÉ II., KRAJNÁ – možný prírastok 164 domov,
59) V oblasti školstva zachovať a podporovať súčasný stav – rozvíjať a skvalitňovať materskú a základnú školu.
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60) V oblasti zdravotníctva zachovať a podporovať súčasný stav – rozvíjať a skvalitňovať existujúce zdravotné
stredisko.
61) V oblasti kultúry podporovať zachovanie jestvujúcej stavby kultúrneho domu, je však potrebná jeho adaptácia
na širšie využitie objektu a jeho celkové materiálno-technické ale aj stavebno-technické zlepšenie.
62) V oblasti športu, rekreačného športu:
 vybudovanie nového futbalového prípadne viacúčelo štadióna v navrhovaných plochách športovo-rekreačnej
občianskej vybavenosti v PFČasti PROMENÁDA, s čím bude súvisieť aj prípadná výstavba objektov pre
zázemie a doplnkovú občiansku vybavenosť;
 v rámci parkových plôch budú budované malé športovo-rekreačné plochy pre obyvateľstvo a najmä pre deti
a mládež. V spojení s areálom susediacej školy vytvára možnosti vzájomného využitia oboch priestranstiev
pre obecné aktivity;
 podporovať bežné športové aktivity obyvateľov obce. V rámci plôch parčíkov budovať malé športovorekreačné plochy pre deti a mládež.
63) V oblasti sociálnej starostlivosti je potrebné rezervovať plochy pre výstavbu zariadenia pre sociálnu
starostlivosť v PFČasť CENTRUM ŽABOKREKY n/N, v PFČasti PRI ŠKOLE je možnosť vybudovania resp.
prestavby súčasného objektu Obecného úradu aj s prislúchajúcim areálom na zariadenie poskytujúce sociálnu
starostlivosť. V novo navrhovanom Obecnom dome v polohe Centra obce je potrebné uvažovať s umiestnením
niektorých doplnkových služieb (napr. klub dôchodcov a pod.).
64) V oblasti obchodu a služieb:
 Základné maloobchodné prevádzky (predajňa základných potravín), prevádzky stravovacích služieb
základného štandardu (pohostinstvo, reštaurácia) a prevádzky nevýrobných služieb základného charakteru sú
plne organizované trhovými podmienkami, v rámci územného plánu sa preto zameriavame najmä na
regulovanie ich umiestnenia. Takéto prevádzky by mali vznikať výlučne v PFČasti CENTRUM ŽABOKREKY
n/N, PRI JARMOČISKU, PROMENÁDA, PRI ŠKOLE a NOVÝ CINTORÍN, prípadne v PFČasti TOPOĽČIANSKA, HYDINÁRNE, PRI STANICI, podmienečne sa pripúšťajú takéto prevádzky aj v PFČasti ŽELEZNIČIARSKA, OSTRATICKÁ a ZA VILOU.
 Prevádzky obchodu a nevýrobných služieb špecifického charakteru, ktoré majú vyššiu spádovosť zákazníkov
a vyššie nároky na dopravu sú rovnako plne organizované trhovými podmienkami a v rámci územného plánu
sme pre návrhové obdobie vymedzili ich umiestňovanie v PFČasti 315 - PRIEMYSELNÝ PARK, výnimočne aj
v PFČastiach 101/A CENTRUM VÝČAPY, PFČasti 201/A - CENTRUM JANOVA VES, PFČasť 301 CENTRUM KRÍŽNA, PFČasť 401 - CENTRUM ZÁPADNÁ KLÁTOVA.
65) V oblasti zariadení samosprávy. Obecný úrad ako najdôležitejšia obecná inštitúcia musí túto skutočnosť
reprezentovať funkčnou obsažnosťou (oficiálne povinnosti vyplývajúce z titulu úradu ako aj neoficiálne povinnosti
vytvárajúce súdržnosť komunity obce v oblasti kultúrno-spoločenských aktivít), ako aj svojím výsostným
priestorovým pôsobením v rámci ústredného návestia obce. Navrhovaná výstavba obecného domu situovaného
v ploche Námestia na riečnom ostrove by mala pokryť zvýšené kvalitatívne nároky na prevádzku obecného domu
(napr. slávnostná sála a pod.). Vonkajším symbolom obecnej samosprávy by mohla byť aj výstavba urbanistickej
dominanty (napr. veža orientovaná do priestoru návestia, prípadne rozhľadňa).
66) V oblasti priemyselnej výroby. Výrobné prevádzky by mali byť umiestnené, resp. premiestnené
v navrhovaných plochách určených pre priemyselnú výrobu (PFČasť PRIEMYSELNÝ PARK a STROJÁRNE).
Plochy pre výrobu sú navrhnuté jednak v pôvodnom areály AGROZET a v novo navrhovanej PFčasti.
67) V oblasti výstavby poľnohospodárskej výroby:
 na úrovni intenzívnej poľnohospodárskej výroby zachovať a podporovať súčasný stav – plochy
poľnohospodárskej pôdy budú obhospodarované z poľnohospodárskej farmy Výčapy-Opatovce.
 Plochy ornej pôdy sú v návrhu znížené na plochu 87ha. Nejedná sa o okamžité zníženie ale o postupné
znižovanie v horizonte 15 a viac rokov pričom cca 10ha je v prospech krajinnej vegetácie za účelom zvýšenia
ekostability územia a prinavrátením niektorých krajinárskych hodnôt do územia, ktoré boli zničené
v posledných 50-tich rokoch.
 V rámci poľnohospodárskej výroby extenzívneho charakteru, v obytnej zóne nebude možné zriaďovať
prevádzky poľnohospodárskej intenzívnej výroby obzvlášť živočíšnej. Podmienky pre individuálnu potrebu
budú stanovené osobitným nariadením obce.
68) V oblasti rekreácie a cestovného ruchu. V rámci obce je možnosť rozvíjania predovšetkým rozvoj
regionálneho turizmu, ktorý bude založený najmä na prírodných danostiach – v katastri sa nachádzajú vodné
plochy vhodné pre rybárstvo a rozsiahle lesné plochy vhodné pre rozvoj turistiky. Vzhľadom k tejto skutočnosti
navrhujeme rozvoj rekreačnej vybavenosti v dvoch polohách:
 Vznik výchovno vzdelávacej, turistickej, rekreačnej lokality v PF Časti HAGARKIN MLYN;
 rozvoj rekreačného arálu v oblasti Štrkoviska – PFČasť RYBÁRSKY DOM;
 Rozvoj agroturistického areálu Farma u Ďurkových - PFČasť PRI JARMOČISKU;
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Rozvoj agroturistického areálu Salaš Kostrín(PFČasť 701)
Rozvoj zariadení na cyklistických trasách a chodníkoch – PFČasť PANORAMA, PFČasť ŽIDOVSKˇY
CINTORÍN

18.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA
18.4.1 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
69) Nadradená cestná doprava na území katastra obce podľa vymedzenia vo výkrese Komplexný návrh:
 rešpektovať navrhované umiestnenie rýchlostnej cesty R8 – neumiestňovať žiadne stavebné aktivity vo
vyznačenom koridore vrátane vyznačených ochranných pásiem;
 rešpektovať existujúcu trasu cesty I/64 a rezervovať priestorový koridor pre možné prebudovanie tejto
komunikácie v intraviláne na redukovaný normový parameter 8,5/50 resp. 13,5/50 v PFČasti CENTRUM
ŽABOKREKY n/N;
 rešpektovať navrhované umiestnenie obchvatu cesty I/64 severnou časťou katastra obce odporučený Variant
č. 1a (oranžový) – neumiestňovať žiadne stavebné aktivity vo vyznačenom koridore vrátane vyznačených
ochranných pásiem;
70) Sieť miestnych cestných komunikácií organizovať a podriadiť systému nadradenej cestnej siete:
 „chrbtovou osou“ ktorá sa v severnej časti centra obce vetví na západ, bude cesta I/64 vo funkčnej triede
B1, v kategórii MZ14(13,5)/60, v miestach, kde to priestorové podmienky neumožňujú bude v redukovanej
kategórii MZ 8,5/50, mimo zastavané územie je potrebné rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie
v kategórii 11,5/80
 Ľavú, západnú odbočnú vetvu predstavuje prieťah komunikácie III/05047 a III/06492 v kategórii MZ
8,5(8,0) vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110,
 vybrané časti obcí navrhujeme sprístupniť komunikáciami vo funkčnej triede C3 a v šírkovom usporiadaní
MO 6,5/30 (dopravnú kostru pre jednotlivé obytné súbory – súčasné aj navrhované tvoria ulice Štúrova,
Janka Matušku, Štefánikova, Školská, Tehelňová, Cintorínska a Železničná). Tieto komunikácie súčasne
slúžia ako prípadné obchádzkové trasy;
 ostatné časti obce budú sprístupnené obytnými ulicami s integrovanou pešou a cyklistickou dopravou
a prípadne bude umožnené riešenie vybraných spoločensko-oddychových prvkov priamo na uličnom
priestore. Šírkové usporiadanie bude riešené podľa podmienok jednotlivých uličných priestorov,
 zastavané a iné časti obce v extraviláne budú sprístupnené účelovými a prístupovými komunikáciami vo
funkčnej triede C4, šírkové usporiadanie bude riešené podľa podmienok jednotlivých priestorov, šírka
verejného priestranstva je navrhnutá v šírke 8,0m,
 navrhujeme na prieťahu cesty I/64, III/05047 a III/06492 zastavaným územím obce vybudovať nové
prirodzené „spomaľovače“ cestnej dopravy – označný, osvetlený prechod pre chodcov v PFčastiach:
 NOVÝ CINTORÍN,
 PFčasť CENTRUM ŽABOKREKY n/N – výjazz námestia smer Ostratice,
 PFčasť TOPOLČIANSKA CESTA.
 Navrhujeme pri realizácii rýchlostnej cesty R8 vybudovať cestný most v mieste križovania s účelovou
komunikáciou prepájajúcou severovýchodnú časť katastrálneho územia obce – prístup pre PFčasť Židovský
cintorín;
 navrhujeme v severozápadnej časti námestia v spoji cesty III/05047 a III/06492 úpravu cestnej komunikácie kolmé zaústenie prepojovacieho úseku cesty smer Bánovce – Partizánske s I/64 smer Topoľčany
71) Navrhujeme nasledovné nové polohy pre vybudovanie plôch parkovísk:
 Hlavné centrum - východná strana námestia, pozdĺžne a kolmé státie s kapacitou cca 30áut;
 centrá II. úrovne – parkovanie riešené pozdĺž cesty, ktoré by slúžilo pre viaceré novonavhované objekty
s kapacitou cca. 10 áut;
 tzv. zelenú spevnenú odstavnú plochu pri vodnej ploche Štrkovec a spevnené parkovisko s kapacitou cca. 20
áut;
 pri navrhovanom športovom ihrisku s vybavenostným objektom – futbalový štadión – parkovisko pre potreby
prevádzky futbalového štadióna -parkovisko aj pre parkovanie jedného autobusu s kapacitou cca. 15 áut +
1autobus;
 pri výrobnom areály Strojárne s kapacitou cca 15 áut;
 pri Farme PFčasť Pri Jarmočisku s kapacitou cca 6 áut;
Vo všeobecnosti bude platiť pre všetky novonavrhované prevádzky ale aj pre všetky obytné objekty aby statická
doprava bola zabezpečená na vlastných pozemkoch. Pri objektoch občianskej vybavenosti (okrem vyššie
spomínaných prípadoch) musí byť statická doprava zabezpečená pre zamestnancov aj pre návštevníkov na
vlastných pozemkoch. Pri obytných objektoch je nutné zabezpečiť potreby statickej dopravy len pre bývajúcich,
parkovanie pre návštevy sú uvažované státím na komunikácii.

121

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
72) V západnej časti katastra na ceste I/64 v smere Chynorany - Žabokreky sa nachádza prevádzkovaná verejná
čerpacia stanica PHM – GAS (kapaciat 4stojany, predajňa). V návrhu UPNO Žabokreky n/N sa neuvažuje s
umiestňovaním ďaľších ČSPHM.
73) Pre rozvoj cyklistickej a pešej dopravy:
 samostatné pešie chodníky budú riešené v prieťahu cesty I. a III. triedy a pri vybraných miestnych
komunikáciách, ktoré nebudú zaradené medzi tzv. obytné ulice.
 všetky komunikácie, ktoré sprístupňujú len obytné zóny budú budované ako obytné ulice s integrovanou
automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou.
 koncepcia cyklistických chodníkov na regionálnej úrovni vychádza z nadradenej dokumentácie. Pre obec
Žabokreky nad Nitrou je významné napojenie s Ponitrianskou Cyklomagistrálov (ev.č.019, farba červená)
ktorá v súčasnej dobe v obci končí a vybudovanie cyklistickej trate medzi mestami Nitra a Topoľčany ktoré by
sa na území obce spojili bola zaujímavým impulzom pre rozvoj cyklistickej dopravy nielen z hľadiska turistickorekreačných aktivít. Stala by sa zaujímavým aj pre napojenie na nitriansky priemyselný park sever.
 okrem regionálnej cyklotrasy navrhujeme sieť miestnych cyklistických komunikácií v rámci obce a prepojenie
na susedné obce.
18.4.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
74) V oblasti zásobovania obce pitnou vodou:
 rešpektovať existujúcu trasu diaľkového vodovodu PnSV (Ponitriansky skupinový vodovod)DN400, DN500,
ktorý prechádza mimo zastavaného územia obce v jeho severnej časti;
 rešpektovať polohu súčasného vodojemu
 zabezpečiť výstavbu vodovodnej siete a rozširovanie vodovodnej siete v nadväznosti na nové rozvojové
plochy;
75) V oblasti odkanalizovania splaškových vôd:
 zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a jej rozširovanie v nadväznosti na nové rozvojové plochy;
76) V oblasti odkanalizovania povrchových – dažďových vôd:
 všetky uličné priestory odvodniť cez novú dažďovú kanalizačnú sústavu zaústenu do žabokreckého potoka
 uličné priestory v navrhovaných PFčastiach v južnej časti obce budovať s povrchovými odvodnými rigolmi
zaústenými do Žabokreckého potoka;
77) V oblasti zásobovania elektrickou energiou:
 rešpektovať existujúce trasy 22 kV vedení;
 Sekundárne NN rozvody budú budované v Zmysle zákona o energetike ako káblové a budú uložené v zemi.
Jestvujúce vzdušné vedenia budú postupne taktiež nahradené za káblové vedenia uložené v zemi.
 podporovať kabelizáciu vzdušných 22 kV vedení v rámci zastavaného územia obce;
 v postupnosti realizácie novej zástavby budovať jednotlivé trafostanice TSN1, TSN2, TSN3 a rozvody
elektrickej energie v zmysle ÚPNO.
78) V oblasti zásobovania obce plynom podporovať a realizovať:
 podľa vzrastu spotreby plynu resp. realizácie novej zástavby postupne budovať rozvody plynovodu v zmysle
ÚPNO.
79) V oblasti zásobovania obce teplom podporovať a realizovať nasledovné:
 utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako
lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike;
 podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov, berúc do úvahy vonkajšie klimatické a miestne
podmienky ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a na hospodárnosť.
80) V oblasti telekomunikácií a diaľkových káblov podporovať a realizovať nasledovné:
 podľa vzrastu potreby telefónnych napojení resp. podľa realizácie novej zástavby postupne budovať nové
rozvody;
81) Pri rozvoji verejného technického vybavenia resp. pri zásahu inou výstavbou do verejného technického
vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých zariadení
a to najmä:
 ochranné pásma vodovodov a vodárenských zariadení;
 ochranné pásma kanalizácie a kanalizačných zariadení;
 ochranné pásma rozvodov elektriny a elektrických zariadení;
 ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov a plynárenských zariadení;
 ochranné pásma teplovodov a teplárenských zariadení;
 ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení;
 ochranné pásma vodných tokov a vodných zdrojov
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18.5 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY
82) Rešpektovať návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia, zachovať, chrániť a vytvoriť
podmienky pre realizáciu návrhu dobudovania miestnej kostry územného systému ekologickej stability územia
obce. V zmysle prírodnej stratégie obce podporovať realizáciu resp. rozširovanie miestnych biocentier
a miestnych biokoridorov.
83) V oblasti pôd
 rešpektovať ochranu pôdy osobitne chránenej.
84) V oblasti vodstva:
 rešpektovať ochranné pásmo vodného toku rieka Nitra 10m od vzdušnej päty hrádze;
 rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Hydina 6m od brehovej čiary na každú stranu;
 rešpektovať ochranné pásmo drobných vodných tokov Žabokrecký potok a jeho pravostranné prítoky Horný
a Dolný Žabokrecký 5m od brehovej čiary na každú stranu;
 realizovať podľa potrieb čistenie a prehlbovanie zaneseného koryta vodného toku Žabokrecký potok
a všetkých pravostranných pravostranných prítokov a odvodňovacích kanálov;
85) V oblasti krajinnej vegetácie:
 zachovať jestvujúce plochy nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie a minimalizovať zásahy do nej,
rozširovať plochy takejto vegetácie na plochách vykreslených vo výkresovej časti tak, aby táto vegetácia
zabezpečila trvalé vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability krajiny.
 V rámci realizácie prírodných plôch zabezpečiť odbornú projektovú dokumentáciu pre navrhovanú výsadbu.

18.6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
86) V oblasti odpadového hospodárstva dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy:
 znížiť celkovú produkciu odpadov v komunálnej sfére a vo výrobe, recyklovať a spracovávať odpady, rozvíjať
a podporovať separovaný zber odpadu a problémových látok s cieľom výrazne znížiť celkové množstvo
skládkovaného odpadu;
 zabezpečiť správne a bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom, najmä separovaným zberom
problémových látok zabezpečiť, aby sa nedostali do komunálnych odpadov;
 rozšíriť separovaný zber odpadu a využívanie druhotných surovín - rozšírenie počtu kontajnerových stojísk,
vybudovanie stáleho zberového miesta so zabezpečeným separovaným zberom vybraných druhov odpadov
a druhotných surovín;
 podporovať prevádzku kompostovacieho zariadenia na zhodnocovanie parkového a skladového odpadu spracovávať biologické odpady na organické hnojivá, postupne zvyšovať zhodnocovanie biologických
odpadov;
 realizovať sanáciu a rekultiváciu skládok odpadov (vrátane tzv. divokých skládok), ktoré sú priamymi zdrojmi
šírenia nežiaducich druhov organizmov, zdrojmi hygienického ohrozenia okolia, kontaminácie pôdy a
podzemnej vody - najmä staré záťaže prostredia.
87) V oblasti starostlivosti o ovzdušie dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy:
 vylúčiť veľké zdroje znečistenia ovzdušia na území obce; stredné zdroje znečistenia povoľovať len výnimočne
v odôvodnených prípadoch.
 zo zastavaného územia obce vylúčiť prevádzky zamerané na hospodárske chovné a chovateľské činnosti,
nové prevádzky takéhoto charakteru nepovoľovať,
88) V oblasti starostlivosti o vodu a jej ochranu:
 znižovať množstvá vypúšťaných látok znečisťujúcich povrchové vody, následne znižovať znečistenie vodných
tokov (zabezpečiť napojenie na obecnú kanalizáciu pre všetky objekty)
 zaslepiť ilegálne vyústenia žúmp.

18.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
89) Stavebný rozvoj obce realizovať prednostne v hranici súčasného zastavaného územia prestavbou stavebnej
štruktúry, dostavbou v prelukách a na voľných plochách.
90) Rozšírenie zastavaného územia v prvom poradí je zamerané na doplnenie nových plôch pre výstavbu centier
II.úrovne v obci (najmä rozšírenie verejných priestranstiev so spoločenskými funkciami), plôch určených pre
bývanie, plôch určených pre rozšírenie pohrebísk (cintorínov), plôch pre rozšírenie a úpravu poľnohospodárskeho
družstva, plôch pre umiestnenie priemyselného parku, úprava ploch pre extenzívnu výrobu v areály bývalých
strojárni, začlenenia jestvujúcej zastavby v prírodných celkoch do zastavaného územia obce. Jedná sa
10 následovných plôch/lokalít pre rozšírenie zastavaného územia pre obec Žabokreky nad Nitrou:
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Lokalita Rz1/1 severne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Vyšný diel, PFčasť Nový cintorín,
PFčasť Pod vodárňou, PFčasť Poľná, PFČasť Nižný diel, PFčasť Štúrova, PFčasť V záhradách a PFčasť
Janka Matušku - marginálna časť rozšírenej lokality je určená pre doplnenie zástavby pre bývanie. Menšia
časť orientovaná smerom k Bánovskej dopravnej vetve predstavuje plochy pre občiansku vybavenosť.
Veľkosť lokality je 17,19ha;
Lokalita Rz1/2 západne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Hydinárne a PFčasť Topoľčianska
cesta - celá časť rozšírenej lokality je určená pre doplnenie zástavby pre občiansku vybavenosť. Veľkosť
lokality je 1,41ha;
Lokalita Rz1/3 južne a juhozápadne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Svätoplukova, PFčasť Pri
stanici, PFčasť Cintorínska, PFčasť Železničiarska – predstavuje rozšírené plochy určené pre bývanie
(juhozápadná časť) a administratívne začlenenie jestvujúceho staničného areálu do zastavaného územia;
Plocha lokality je 3,68ha;
Lokalita Rz1/4 južne od súčasného zastavaného územia - PFčasť Pod Tvŕdzou pozostáva z plôch určených
výlučne pre bývanie. Veľkosť lokality je 6,62ha;
Lokalita Rz1/5 južne od súčasného zastavaného územia - PFčasť Tehelňová pozostáva z plôch určených
výlučne pre bývanie. Veľkosť lokality je 0,41ha;
Lokalita Rz1/6 východne od súčasného zastavaného územia - PFčasť Družstvo pozostáva z rozšírených
plôch areálu poľnohospodárskeho družstva určených pre vytvorenie zberného miesta komunálneho odpadu
a obecného kompostoviska. Veľkosť lokality je 2,92ha;
Lokalita Rz1/7 východne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Prostredné – predstavuje rozšírené
plochy určené pre bývanie. Plocha lokality je 1,98ha;
Lokalita Rz1/8 severovýchodne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Pri Jarmočisku – predstavuje
rozšírené plochy určené pre občiansku vybavenosť, plochy pre agroturistiku a plochy pre sídelnú
ekostabilizujúcu zeleň. Plocha lokality je 1,45ha;
Lokalita Rz1/9 v prírodnom celku Terasy Nitry a Nivy Nitry – PFČasť Priemyselný park - zahrňujúca plochy
priemyselnej výroby – areál priemyselného parku Žabokreky nad Nitrou Polužie - Luh vrátane verejných
priestranstiev s funkciou účelový dopravný prístup. Veľkosť lokality je 40,65ha;
Lokalita Rz1/10 západne od súčasného zastavaného územia – PFČasť Strojárne - rieši začlenenie
existujúcich spevnených plôch priemyselného areálu do zastavaného územia. Veľkosť lokality je 0,38ha;
Celková plocha určená pre rozšírenie zastavaného územia v návrhovom období v obci je o veľkosti 76,69ha,
čím by sa jestvujúce zastavané územie zväčšilo na plochu 205,87ha (nárast o vyše 59%). Predpoklad
rozšírenia je v časovom horizonte do roku 2032.

91) Rozšírenie zastavaného územia vo výhľadovom období je zamerané na doplnenie nových plôch určených
najmä pre bývanie. Jedná sa o 4 plochy/lokality rozšírenia:
 Lokalita Rz2/1severozápadne od súčasného zastavaného územia rieši vytvorenie plôch pre rozšírenie
bývania. Veľkosť lokality je 6,33ha;
 Lokalita Rz2/2 západne od súčasného zastavaného územia rieši plochu pre umiestnenie bývania. Veľkosť
lokality je 4,52ha;
 Lokalita Rz2/3 juhozápadne od súčasného zastavaného územia rieši vytvorenie plôch pre rozšírenie bývania.
Veľkosť lokality je 3,94ha;
 Lokalita Rz2/4 východne od súčasného zastavaného územia rieši plochu pre umiestnenie bývania. Veľkosť
lokality je 5,04ha
Celková plocha určená pre rozšírenie zastavaného územia v druhom poradí v obci je o veľkosti 19,83ha.
Predpoklad rozšírenia je v časovom horizonte po roku 2032.

18.8 POŽIADAVKY NA ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓNY
92) Na PFČasť CENTRUM ŽABOKEKY n/N, PFČasť PROMENÁDA a PFčasť POD TVŔDZOU navrhujeme
/doporučujeme obstarať a schváliť územný plán zóny (jestvujúce zastavané územie, návrhové a výhľadové
obdobie návrhu na rozšírenie zastavaného územia). Pripúšťa sa spracovanie územného plánu zóny len na
návrhovú etapu rozvoja obce s rešpektovaním druhej etapy. Jedná sa o územie - zónu, v ktorej navrhované
PFčasti sú funkčne aj priestorovo vzájomné prepojené.
93) Rovnako sa pripúšťa spracovanie čiastkových lokalít územného plánu zóny – je však potrebné, aby boli vždy
spracované za ucelené PFČasti.
94) Na územie – zónu tvorenú z PFčastí Vyšný diel, Poľná, Pod vodárňou a Nový cintorín doporučujeme
vypracovať minimálne urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá bude predložená na posúdenie a odsúhlasenie
obecnému zastupiteľstvu.

18.9 PLOCHY NA VEREJNO-PROSPEŠNÉ STAVBY, ZOZNAM VEREJNO-PROSPEŠNÝCH
STAVIEB
124

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU
18.9.1 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (VPS), PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
95) Verejno-prospešné stavby v oblasti zástavby:
 Rozšírenie a dotvorenie Nového cintorína PFČasť Nový cintorín (UZ01). Verejno-prospešná stavba
v PFČasti NOVÝ CINTORÍN, ktorá vytvára nové pietne plochy pre cintorín s možnosťou vytvorenia aj
urnového hája a pietneho parku ako aj izolačnej vegetácie po obvode areálu. V rámci záujmovej plochy je
potrebné riešiť aj sieť chodníkov a manipulačných komunikácií. Záujmová plocha je 0,91ha. Plochy
pohrebiska je potrebné riešiť architektonickým projektom v rámci, ktorého sa stanovia aj zásady
umiestňovania pomníkov, riešenie urnového hája a pietneho parku.
Verejno-prospešné stavby v oblasti verejných priestranstiev a dopravy:
 Severný obchvat I/64 (UP01). Verejno-prospešná stavba vyplívajúca z nadradenej okumentácie UPN-R
Nitrianskeho kraja v PFCelku Bánovská pahorkatina a PFCelku Terasy Nitry v rámci regionálnej urbanistickej
osi. Rezervovať koridor pre novú trasu v šírke 18m pre severný obchvat I/64 - Subvariant 1a. Súčasťou plochy
je sprievodná izolačná zeleň. Záujmová plocha je 4,73ha.
 Vytvorenie verejného priestranstva typu námestie – PFČasť CENTRUM ŽABOKREKY n/N (UP-02).
Verejno-prospešná stavba pre vytvorenie ústredného spoločensko-oddychového priestoru pre potreby
obyvateľov obce s možnosťou univerzálneho využívania (napr. hody, májové oslavy, vianočné oslavy a pod.).
V rámci plochy námestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, cyklistické chodníky, statickú dopravu,
spevnené plochy, vegetáciu. Celková plocha určená na úpravu je 1,41ha.
 Vytvorenie verejného priestranstva typu návestie – PFČasť PROMENÁDA (UP-03). Verejno-prospešná
stavba pre vytvorenie ústredného spoločensko-oddychového priestoru pre potreby obyvateľov obce
s možnosťou univerzálneho využívania (napr. športové a kultúrne podujatia, májové oslavy, vianočné oslavy
a pod.). V rámci plochy návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, statickú dopravu, spevnené plochy,
vegetáciu, malú architektúru a vysutú časť promenády v časti pod Tvŕdzou. Celková plocha určená na úpravu
je 0,56ha.
 Verejno-prospešné stavby pre vytvorenie (rozšírenie) verejného priestranstva typu návestie. V rámci plochy
návestia je potrebné vyriešiť cestnú dopravu, mosty, statickú dopravu, spevnené plochy, vegetáciu. Súčasťou
stavby je umiestnenie všetkých zariadení a vedení verejného technického vybavenia distribučného charakteru
pre dané územie:
 rozšírenie a dotvorenie návestia – PFČasť PRI JARMOČISKU (UP04). Celková plocha určená na
úpravu je 0,21ha.
 rozšírenie a dotvorenie návestia – PFČasť PRI ŠKOLE (UP-05). Celková plocha určená na úpravu je
0,32ha.
 vytvorenie návestia – PFČasť NOVÝ CINTORÍN (UP-06). Celková plocha určená na úpravu je 0,33ha.
 Rozšírenie ulice – PFČasť ZA VILOU, PRI JARMOČISKU, CENTRUM ŽABOKREKY n/N, OSTRATICKÁ,
NOVÝ CINTORÍN, PROMENÁDA, TOPOĽČIANSKA CESTA, HYDINÁRNE (UP-07). Verejno-prospešná
stavba, ktorá umožňuje rozšírenie uličného priestranstva na šírku 18m, v PFČasti OSTRATICKÁ, NOVÝ
CINTORÍN a PRI JARMOČISKU na min. šírku 16m, s umiestnením komunikácie v kategórii B1, obojstranných
chodníkov a cyklistických chodníkov. Z dôvodu rozšírenia priestranstva bude potrebné zmeniť v určitých
polohách priebeh súčasných uličných čiar (zabratie záhrad v prospech verejného priestoru). Súčasťou stavby
je umiestnenie všetkých zariadení a vedení verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre
dané územie. Celková plocha určená na úpravu je 4,21ha.
 Verejno-prospešné stavby, ktoré umožňujú rozšírenie uličného priestranstva na min. šírku 12m s umiestnením
komunikácie v kategórii C3, obojstranných chodníkov a cyklistických chodníkov. Z dôvodu rozšírenia
priestranstva bude potrebné zmeniť v určitých polohách priebeh súčasných uličných čiar (zabratie záhrad
v prospech verejného priestoru). Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých zariadení a vedení verejného
technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie:
 ZÁHRADNÁ (UP08),
 JANKA MATUŠKU súčasný stav (UP09)
 ŠKOLSKÁ (UP10),
 CINTORÍNSKA (UP11),
 PRI STANICI (UP12),
 TEHELŇOVÁ (UP13),
 VODÁRENSKÁ (UP14),
 ŽELEZNIČIARSKA (UP15).
V PFČastiach ZÁHRADNÁ a CINTORÍNSKA, vzhľadom na stiesnené podmienky je vo vybraných
miestach možné verejný priestor zúžiť na 10m




Verejno-prospešné stavby pre vytvorenie uličného priestranstva v rámci 1. etapy rozširovania zastavaného
územia s min. šírkou 12m s umiestnením komunikácie v kategórii v kategórii C3, obojstranných chodníkov
a cyklistických chodníkov. Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých zariadení a vedení verejného
technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie:
nová ulica v PFČasť PROSTREDNÉ (UP16). Plocha 0,14ha;
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nová ulica v PFČasť POD TVŔDZOU – severná poloha (UP17). Plocha 0,12ha;
nová ulica v PFČasť JANKA MATUŠKU – návrh (UP18). Plocha 0,16ha;
nová ulica v PFČasť NIŽNÝ DIEL (UP19). Plocha 1,25ha;
nová ulica v PFČasť VYŠNÝ DIEL(UP20). Plocha 0,18ha;
nová ulica v PFČasť POD VODÁRŇOU(UP21). Plocha 0,36ha;
Verejno-prospešné stavby pre rozšírenie uličného priestranstva v rámci 1. etapy rozširovania zastavaného
územia s min. šírkou 12m s umiestnením komunikácie v kategórii D. Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých
zariadení a vedení verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie:
 PFČasť KUKUČÍNOVA (UP23). Plocha 0,33ha;
 PFČasť SVÄTOPLUKOVA súč.stav (UP24). Plocha 0,31ha;
 PFČasť ÚZKA (UP25). Plocha 0,24ha;
 PFČasť TVŔDZA(UP26). Plocha 0,46ha;
 PFČasť VETERNÁ (UP27). Plocha 0,23ha
 PFČasť KRÁTKA (UP28). Plocha 0,46ha;
 PFČasť NIŽŇANSKÉHO (UP29). Plocha 0,04ha
 PFČasť ŠTÚROVA súč.stav (UP30). Plocha 0,06ha;
 PFČasť PODJAVORINSKEJ(UP31). Plocha 0,65ha
 PFČasť ZÁHRADNÁ (UP32). Plocha 0,48ha
 PFČasť MAUZÓLEUM (UP33). Plocha 0,06ha
 PFČasť SLÁDKOVIČOVA (UP34). Plocha 0,05ha
 PFČasť ŠTEFÁNIKOVA (UP35). Plocha 0,33ha
 PFČasť PRI KD (UP36). Plocha 0,33ha
Verejno-prospešné stavby pre rvytvorenie uličného priestranstva v rámci 1. etapy rozširovania zastavaného
územia s min. šírkou 12m s umiestnením komunikácie v kategórii D. Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých
zariadení a vedení verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie:
 nová ulica v PFČasť SVÄTOPLUKOVA návrh (UP37). Plocha 0,31ha;
 nová ulica v PFČasť ŠTÚROVA návrh (UP38). Plocha 0,06ha;
 nová ulica v PFČasť RABÍNOVA (UP39). Plocha 0,31ha;
 nová ulica v PFČasť ZÁVETRIE (UP40). Plocha 0,24ha;
 nová ulica v PFČasť V ZÁHRADÁCH (UP41). Plocha 0,46ha;
 nová ulica v PFČasť POZDĹŽNA (UP42). Plocha 0,23ha
 nová ulica v PFČasť POD TVŔDZOU – južná poloha (UP43). Plocha 0,46ha;
Verejno-prospešné stavby pre vytvorenie uličného priestranstva v rámci 2. etapy rozširovania zastavaného
územia s min. šírkou 12m s umiestnením komunikácie v kategórii D. Súčasťou stavby je umiestnenie všetkých
zariadení a vedení verejného technického vybavenia distribučného charakteru pre dané územie:
 nová ulica v PFČasť PROSTREDNÉ II. (UP44). Plocha 0,36ha;
 nová ulica v PFČasť NIŽNÝ DIEL (UP45). Plocha 0,43ha;
 nová ulica v PFČasť KRAJNÁ (UP46). Plocha 0,08ha;

96) Verejno-prospešné stavby v oblasti verejného technického vybavenia:
 Rozšírenie elektrického vedenia. Verejnoprospešné stavby slúžiaca pre zásobovanie rozšírených časti
zastavaného územia obce elektrickou energiou. Súčasťou stavby je prívodné VN vedenie.
 Nová trafostanica TS N1 (UT01). Dĺžka prívodného vedenia 15m;
 Nová trafostanica TSN2 (UT02). Dĺžka prívodného vedenia 106m;
 Nová trafostanica TSN3 (UT03). Dĺžka prívodného vedenia 10m;
 Prekládka VN vedenia (UT04). Verejnoprospešná stavba slúžiaca na usporiadanie trasovania VN vedenia
v zemi tak, aby vedenie netvorilo prekážku pre výstavbu v PFČasti VYŠNÝ DIEL ( 1.etapa). Dĺžka prekládky
150m.
 Prekládka VN vedenia (UT05). Verejnoprospešná stavba slúžiaca na usporiadanie trasovania VN vedenia
v zemi tak, aby vedenie netvorilo prekážku pre výstavbu v PFČasti PROSTREDNÉ II ( 2.etapa). Dĺžka
prekládky 200m.
 Vybudovanie obecnej dažďovej kanalizácie a prícestných rigolov (UT06). Verejnoprospešná stavba
slúžiaca na zachytávanie a odvedenie dažďových vôd zo zastavného územia obce Žabokreky nad Nitrou so
zaústením do vodného toku Žabokrecký potok.
18.9.2 STAVBY OBECNÉHO ZÁUJMU (SOZ)
97) Stavby obecného záujmu sú definované ako stavby významné z pohľadu záujmov obce ale nemožno ich
považovať za stavby verejno-prospešné. Na tieto stavby nemožno uplatniť vyvlastnenie pozemkov podľa §108 až
116 stavebného zákona.
98) Stavby obecného záujmu v oblasti krajinnej vegetácie:

126

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU























MBC1 Vodná plocha Štrkovec a priľahlý priestor (miestne biocentrum) (PK01). Do priestoru biocentra sme
začlenili aj plochu bývalej skládky odpadov za areálom starej ČOV a úzky priestor medzi ramenom rieky
a rybníkom na jeho východnom okraji. Celková výmera vymedzeného biocentra dosahuje 11,59 ha.
MBC-N1 (PK02). Navrhované je na hranici navrhovaného priemyselného parku, na križovaní biokoridorov
MBK-N2 a MBK-N3. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa. Výmera v k.ú. – 0,72 ha.
MBC-N2 (PK03). Navrhované je na hranici k.ú. Žabokreky n/N, Malé Bielice a Ostratice, na križovaní
biokoridorov MBK-N4 a MBK-N5 v svahovej polohe. Výhľadový stav: biotopy dubovo-cerového lesa. Výmera
v k.ú. – 2,85 ha.
MBC-N3 (PK04). Navrhované je na hranici k.ú. Žabokreky n/N a Ostratice v údolí potoka Hydina, na križovaní
biokoridorov MBK2 a MBK-N4. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa. Výmera v k.ú. – 2,49 ha.
MBC-N4 (PK05). Navrhované je na okraji intravilánu obce v lokalite Pri Jarmočnisku. Časť biocentra je
tvorená parkovo upravenou záhradou a plošným porastom drevín. Navrhujeme odstránenie nepôvodných
drevín v poraste, vyčistenie od odpadu a rozšírenie plochy na súčasnú ornú pôdu. Výhľadový stav: biotopy
dubovo-cerového lesa resp. na časti parková úprava. Výmera v k.ú. – 1,95 ha.
MBK1 a MBK-N1 (PK06). Bývalé rameno rieky Nitra (miestny biokoridor a navrhovaný MBK)
Biokoridor situovaný z väčšej časti v k.ú. Žabokreky n/N., z menšej časti v k.ú. Chynorany. Výmera
biokoridoru v k.ú. Žabokreky je 18,88 ha. Väčšina plochy biokoridoru existuje, vyžaduje však technické
zásahy. Navrhujeme výhľadové prepojenie ramena s riekou Nitra na oboch stranách (rekonštrukcia
pôvodného ramena na základe odbornej štúdie a projektu). V tejto súvislosti je dôležité zabezpečenie
prietočnosti ramena – vyčistenie, odstránenie porastov a prehĺbenie na potrebných úsekoch s cieľom
vytvorenia súvislého koryta vodného toku. Sprievodným opatrením by malo byť doplnenie pôvodných drevín
mäkkého luhu na niektorých úsekoch ramena. Biokoridor by mal mať dominantný ekostabilizačný význam,
preto je potrebné zamedziť jeho narušeniu v súvislosti s rekreáciou v rybníku Štrkovec.
MBK2 Potok Hydina (miestny biokoridor) (PK07). Biokoridor potoka je situovaný na hranici k.ú. Žabokreky
n/N. a Ostratice. Brehový porast potoka je medzernatý, tvorený je prevažne pôvodnými druhmi. Z dôvodu
zvýšenia ekologickej kvality a ekostabilizačnej funkcie vodného toku odporúčame výhľadovú realizáciu
renaturačných opatrení, ktorá by mala zahŕňať nasledovné opatrenia:
 rozšírenie pozemku vodného toku na min. 10 m od brehovej čiary po oboch stranách
 zníženie sklonu brehov, zväčšenie plochy pre mokraďnú a brehovú vegetáciu
 zníženie pozdĺžneho sklonu tokov, spomalenie prúdenia vody
 perspektívne vytvorenie meandrov na tokoch, lokálne vytvorenie plošných mokradí na vhodných miestach.
 Výhľadový stav biokoridoru je vodný tok s prirodzeným brehovým porastom mäkkého lužného lesa.
Výmera biokoridoru v k.ú. Žabokreky n/N. je 0,60 ha.
MBK-N2 Žabokrecký kanál (navrhovaný miestny biokoridor) (PK08). Biokoridor je situovaný východne a južne
od obce Žabokreky nad Nitrou. Ide o umelý vodný tok, vybudovaný za účelom odvodnenia časti nivy Nitry.
V súčasnosti nespĺňa parametre biokoridoru, avšak v prípade realizácie renaturačných opatrení obdobných
ako v prípade potoka Hydina vrátane rozšírenia pozemku na 20 m je možné tento stav dosiahnuť. Výhľadový
stav biokoridoru je vodný tok s prirodzeným brehovým porastom mäkkého lužného lesa. Výmera biokoridoru
v k.ú. Žabokreky n/N. je 5,25 ha.
MBK-N3 (PK09). Navrhovaný je na hranici navrhovaného priemyselného parku, v mieste stretu biokoridorov
MBK-N2 a MBK-N3. Výhľadovo by mal prepojiť rieku Nitra s navrhovaným biocentrom MBC-N1 - končí pri
ceste I/64, resp za cestou naväzuje na MBK-N4. Východnú líniu biokoridoru paralelne sprevádza izolačná,
enviromentálna zeleň areálu priemyselného parku v šírke 5,0m. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa v dolnej
časti, biotopy mezofilných drevín v svahových polohách. Výmera v k.ú. – 1,41 ha.
MBK-N4 (PK10). Navrhovaný je na hranici k.ú. Žabokreky n/N, Malé Bielice a Ostatice, začína pri ceste I/64
a prepája navrhované biocentrá MBC-N2 a MBC-N3. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa v dolnej časti pri
potoku Hydina, biotopy mezofilných drevín v svahových polohách. Výmera v k.ú. – 6,1 ha.
MBK-N5 (PK11). Navrhovaný je v údolí Za Jarmočniskom, čiastočne vo svahovej polohe. Prepája navrhované
biocentrá MBC-N4 a MBC-N2. Výhľadový stav: biotopy lužného lesa v údolnej časti, biotopy mezofilných
drevín v svahových polohách. Výmera v k.ú. – 1,90 ha.
Existujúce plošné interakčné prvky - IPP1 - 3 a navrhované IPP - IPP-N1-3. (PK12). Patria sem 3
existujúce a 3 navrhované plošné prvky s lokálnou ekostabilizačnou funkciou. Zásady ich manažmentu
a zakladania sú uvedené v kapitole 4.1.6. Výhľadový stav – najmä biotopy dubovo-cerových lesov. Celková
výmera v k.ú. – 3,85 ha.
Existujúce líniové interakčné prvky - IPL1 - 8 a navrhované IPL IPL N1 - 15, IPL-N3a (PK13). Patrí sem 8
existujúcich a 16 navrhovaných líniových prvkov s lokálnou ekostabilizačnou funkciou. Ide o tri základné typy
biotopov - medze v poľnohospodárskej krajine, aleje popri cestách a porasty popri kanáloch. Zásady ich
manažmentu a zakladania sú uvedené v kapitole 4.1.6. Celková výmera v k.ú. – 16,05 ha.
Park Športu (PK14) - novonavrhovaná plocha (1,25ha) určená pre vybudovanie parku v prírodnom prostredí
s integrovanou športovou plochou pre cyklo-cross, frisbee, minigolf, petang, lanové centrum a pod, v rámci
plochy. Jedná sa o stavbu obecného záujmu. Nakoľko sa jedná o plochu so športovým využitím, bude zeleň
rozširujúcu zelene u pre účely
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Židovský cintorín (PK15) Neudržiavaný a spustnutý areál Židovského cintorína sa nachádza mimo obce
v severovýchodnej časti katastra s veľkosťou 3,8á.Návrh počíta s premenou pôvodného pohrebiska na pietny
areál so zachovaním ochranného pásma a vytvorením parkovej úpravy.

99) Stavby obecného záujmu v oblasti zástavby:
 Obecný dom (UZ01). Stavba obecného záujmu – jedná sa o stavbu obecného významu – novostavba
v PFČasti CENTRUM ŽABOKREKY n/N. V návrhu sa uvažuje s novou dominantou obce s pridruženými
funkciami (napr. vyhliadková veža, informačné stredisko, múzeum a pod.). Tvorí spolu s kostolom ťažisko
námestia. Umiestnenie musí preveriť samostatná urbanistická štúdia, ktorá preverí polohu z vonkajších
pohľadov na obce ako aj z vnútornej urbanistickej štruktúry, preto vo výkresovej časti je jej lokalizácia
orientačná.
 Panorama (UZ02). Stavba obecného záujmu – jedná sa o stavbu obecného významu – novostavba v PFČasti
PANORAMA. V návrhu s objektom občerstvovacieho zariadenia so zosileným sociálnym zázemím pre
motoristov (kaviareň, bistro alt. motorest) a s rozhľadňou. Plocha je primknutá k priestoru súčasného
odpočívadla, ktoré nemá vybudované, resp. má zdevastované zariadenie malou architektúrou. Navrhovaný
objekt výrazne posilní tento silný urbanistický bod na „žabokreckom kopci“ a fukčne doplní služby motoristom
a turistom. Pre navrhovaný objekt je kladený vysoký architektonický nárok a doporučujeme stavbu realizovať
prostredníctvom architektonickej súťaže a schválením obecným zastupiteľstvom.
 Rybársky dom (UZ03). Stavba obecného záujmu – jedná sa o stavbu obecného významu – novostavba
v PFČasti RYBÁRSKY DOM. Jedná sa o solitérny, pohľadovo exponovaný objekt, umiestnený na brehu
jazera. V návrhu sa uvažuje s objektom určeným pre klubové priestory rybárskeho zväzu, reštauráciu, a pod,
v rámci plochy príslušiace stavebné objekty a nevyhnutná infraštruktúra vrátane riešenia parkovania.
Umiestnenie musí preveriť samostatná urbanistická štúdia, ktorá preverí polohu z vonkajších pohľadov na
obec ako aj z vnútornej urbanistickej štruktúry, preto vo výkresovej časti je jej lokalizácia orientačná.
 Nové ihrisko (UZ04). Stavba obecného záujmu– novostavba v PFČasti PROMENÁDA. Rozšírenie
jestvujúceho areálu futbalového ihriska výhradne pre potreby viacúčelového štadióna, v rámci areálu
príslušiace stavebné objekty (sociálne zázemie, tribúnka a pod.) a nevyhnutná infraštruktúra vrátane riešenia
parkovania. V rámci tejto stavby obecného záujmu navrhujeme integrovať aj prípadnú budovu požiarnej
zbrojnice s možnosťou cvičenia a prezentovania na ploche futbalového štadióna a objekty občianskej
vybavenosti zameranej na športovo-rekreačné aktivity.
 Železničná stanica (UZ05). Stavba obecného záujmu – rozšírenie / dostavba jestvujúceho areálu výhradne
pri vlakovej stanici. V rámci areálu riešiť aj potrebu statickej dopravy. záujmová plocha 0,2ha
 Hagarkin mlyn (UZ08). Stavba obecného záujmu – výstavbu rekrečno-turistického areálu s edukačným
programom v oblasti prírodnej a historickej náuky, napr. škola v prírode spojená s agriturizmom zameraným
na bylinkársku tradíciu a pestovanie liečivých bylín, múzeum spracovania rastlinnej produkcie v minulosti
(prípadné sfunkčnenie mlyna ako názornej ukážky), východiskový bod náučného chodníka a zastávka
cyklotrasy..... Súčasťou areálu bude okrem zrekonštruovaného objektu starého mlynu aj odstavná plocha pre
parkovanie, inžinierske siete a enviromentálna zeleň.
100)
Stavby obecného záujmu v oblasti sídelnej vegetácie:
 Park na námestí Vendelína Murína (UV01) Stavba obecného záujmu – predmetom je výstavba a výsadba
obecného parku, ktorý bude predovšetkým pre potreby každodennej rekreácie miestnych obyvateľov. Pri
výsadbe použiť druhovú skladbu vhodnú do daného klimatického pásma. Záujmová plocha je 0,109ha.
 Parčík pri mauzóleu (UV02), Stavba obecného záujmu)-historická plocha zelene pred mauzóleom –
v súčasnosti oplotená a neprístupná pre verejnosť, preto s výrazne obmedzenou oddychovou a rekreačnou
funkciou. Ide o bývalý park, v súčasnosti však nedostatočne udržiavaný, s vysokou pokryvnosťou stromov
(60-70%) a zhoršeným zdravotným stavom drevín. V poraste dominujú staré exempláre tisa obyčajného
(Taxus baccata), ktoré vyžadujú zdravotné zásahy a presvetlenie. Z ostatných stromov tu rastú napr.
pagaštan konský (Aesculus hyppocastanum), smrek obyčajný (Picea abies), tuja západná (Thuja
occidentalis). V krovinnom poschodí sa vyskytujú viaceré druhy okrasných krov. Táto plocha vyžaduje
odbornú sadovnícku údržbu a rekonštrukciu. Parčík navrhujeme opätovne sprístupniť verejnosti.
 Parčík a záhrada pri Tvŕdzi (UV03) Stavba obecného záujmu, zvyšok historickej plochy zelene a priľahlá
záhrada. Ide o oplotenú plochu, v súčasnosti neprístupnú verejnosti – oddychová a rekreačná funkcia tohto
priestoru je preto výrazne obmedzená. Parková plocha vyžaduje odbornú sadovnícku údržbu a rekonštrukciu.
Navrhujeme okrasnú časť parkovej plochy sprístupniť verejnosti.
 Pietny Park za novým cintorínom (UV04) Stavba obecného záujmu, novo vybudovaná plocha s parkovou
úpravou pri vstupe, hlavnej prístupovej komunikácii a s výsadbami popri plote a na ploche parkoviska.
Odporúčame postupné zvýšenie podielu stromovej vegetácie v areáli.
 Parčík pred novým cintorínom (UV05) Stavba obecného záujmu, novo vybudovaná plocha s parkovou
úpravou pred vstupom do areálu cintorína.
 Park Promenáda (UV06), Stavba obecného záujmu, predstavuje novo navrhovaný park, ktorý je z časti
navrhnutý na ploche starého, v súčasnosti už nevyužívaného cintorína s kaplnkou. Ide o voľne prístupnú,
neoplotenú plochu, ktorej je venovaná i napriek veľkej potencie minimálna starostlivosť – oddychová
a rekreačná funkcia tohto priestoru je preto výrazne obmedzená.
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Lesík pri Farme (UV07) stavba obecného záujmu, táto vymedzená plocha zelene plní funkciu
prepojovacieho článku medzi krajinnou vegetáciou v navrhovanom biocentre a zastavaným územím. Výsadba
by mala svojou druhovou skladbou zodpovedať drevinám tvrdého lužného lesa.
Park pri Vile (UV08), stavba obecného záujmu, jedná sa o plochu parkovej záhrady pri Vile v severnej časti
obce. Plocha zelene priamo naväzuje na Lesík pri farme a na biocentrum NBCN4. V spojitosti vytvárajú
výrazný prvok sídelnej zelene v obci. Parčík je druhovo rôznorodý a v súčasnosti udržiavaný. Parčík
navrhujeme udržiavať a ochraňovať.
Filtračná zeleň pri strojárňach (UV09) Jedná sa o líniovú plochu vegetácie oddelujúcu výrobný areál od
prieťahu cesty I/64 a zastavaného územia obce. V pravidelnej výsadbe stromovej zelene s vyškou založenia
koruny minimálne 2,5 m navrhujeme postupným spôsobom realizovať odstavné plochy pre statickú dopravu,
potrebnú k plochám navrhovanej občianskej vybavenosti a k výrobnému areálu bývalých strojární.
Parčík pri pamätníku (UV10) Stavba obecného záujmu, plocha s parkovou úpravou v južnej polohe hlavného
námestia, pri hlavnej prístupovej komunikácii. Odporúčame postupné zvýšenie podielu stromovej vegetácie
Aleje (UV11), stavba obecného záujmu, v návrhu UPNO Žabokreky nad Nitrou navrhujeme realizovať aleje
pre všetky interakčné a enviromentálne prvky v prírode aj v zastavanom území. Realizáciu alejí považujeme
v návrhu za základný dotvárajúci prvok z hľadiska viacerých významov. Návrh umiestnenia trás alejí je zrejmí
z výkresovej časti.

101)
Stavba obecného záujmu v oblasti vodstva:
 obnoviť, prehĺbiť, rozšíriť a spriechodniť pôvodné koryto rieky Nitry; v určených miestach vytvoriť zväčšené
vodné plochy;

18.10 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNO-PROSPEŠNÝCH STAVIEB
102)
Schému záväzných častí a verejno-prospešných stavieb obsahuje výkresová príloha:
 Komplexný návrh v mierke 1:2880 zachytávajúci súčasné a navrhované zastavané územie obce Žabokreky
nad Nitrou.

18.11 VYSVETLENIE A DEFINOVANIE
METODICKÁ PRÍLOHA

POJMOV

POUŽÍVANÝCH

V ZÁVÄZNEJ

ČASTI

-

Ozelenenie (koeficient zelene) je percentuálny podiel plôch vegetácie na rastlom teréne a vymedzeného
PFBloku resp. PFParcely.
Parcelná čiara stanovuje rozhranie medzi dvomi samostatnými (prevádzkovo autonómnymi) PFParcelami.
Prevádzkové previazanie takýchto dvoch PFParciel sa vylučuje. Špecificky druh parcelnej čiary, ktorý stanovuje
rozhranie PFParcely určenej pre zástavbu a PFParcely určenej ako verejné priestranstvo je uličná čiara.
Podlažnosť je definovaná ako suma všetkých nadzemných podlaží mimo strešnej konštrukcie alebo ustúpeného
podlažia (podkrovné priestory alebo ustúpené podlažie sa nepovažujú za nadzemné podlažie).
Podlažnosť súčasne určuje max. výšku atiky, rímsy alebo iného obdobného prvku hlavného objektu (bez
ustúpeného podlažia alebo strechy), ktorá sa vypočíta ako suma povolených podlaží x 3,6m. Výška sa počíta od
podlahy najnižšieho nadzemného podlažia.
Šikmá strecha objektu nesmie prevyšovať úroveň 7,2m rímsy hlavného objektu.
Za ustúpené podlažie sa považuje iba jedno najvyššie podlažie, ktorého podlažná plocha dosahuje max. 75%
podlažnej plochy predchádzajúceho podlažia a výška jeho atiky neprevyšuje 5,4m od podlahy tohto podlažia.
Priestorovo-funkčný blok (PFBlok) PFBlok predstavuje základnú definovanú jednotku PFČasti v rámci
územnoplánovacej dokumentácie na úrovni obce. PFBlok je zložený z jednotlivých autonómnych PFParciel, ktoré
majú identickú charakteristiku. PFBlok podľa prevahy, významu a pôsobenia jednotlivých fenoménov môže byť:
 zástavba,
 verejné priestranstvo;
 vegetácia (krajinná alebo sídelná);
 vodstvo
Každý PFBlok podľa jednotlivých typov má definovanú priestorovú a funkčnú charakteristiku (viď. samostatné
definície jednotlivých typov).
Rozhranie medzi PFBlokom typu zástavba a PFBlokom verejné priestranstvo je uličná čiara.
Priestorovo-funkčný celok (PFCelok) PFCelky predstavujú skladobnú časť územno-technickej jednotky (UTJ),
t.j. katastrálneho územia, tvorenej priestorovou a funkčnou spolupatričnosťou PFČastí, z ktorých sú zložené.
V zásade každý PFCelok je prirodzene definované územie (okruhom svojho pôsobenia), má svoju ohniskovú,
jadrovú časť - centrum (zdroj tohto pôsobenia), a na ostatné PFCelky je napojená prostredníctvom osí (tok
pôsobenia voči nadradenému jadru alebo naopak). PFCelok podľa prevahy, významu a pôsobenia jednotlivých
fenoménov môže byť:
 prírodný miestny, regionálny, nadregionálny PFCelok (pôsobenie a význam najmä prírodných fenoménov
nepresahuje územie celku, regiónu, širšieho regiónu)
 urbanistický miestny, regionálny, nadregionálny PFCelok (pôsobenie a význam najmä urbanistických
fenoménov nepresahuje územie celku, regiónu, širšieho regiónu)
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Priestorovo-funkčná časť (PFČasť) Priestorovo-funkčná časť predstavuje základnú skladobnú časť PFCelku.
PFČasť tvorí územne samostatnú časť, ktorá má spoločné znaky (napr. verejné priestranstvo a priľahlá zástavba,
t.z. jedna ulica aj so zástavbou a pod.). Tvorí základný stupeň charakteristiky (informácie) o území jednotne za
celú PFČasť, vyjadruje najmä významové postavenie v rámci PFCelku. PFČasť je tvorená jednotlivými PFBlokmi,
resp. PFParcelami a podľa prevahy, významu a pôsobenia jednotlivých fenoménov môže byť:
 periférna PFČasť (prírodná – miestna, regionálna, nadregionálna; urbanistická – miestna, regionálna,
nadregionálna)
 jadrová PFČasť (biocentrum – miestne, regionálne, nadregionálne; urbanistické centrum – miestne,
regionálne, nadregionálne)
 vzťahová PFČasť (biokoridor – miestny, regionálny, nadregionálny; urbanistická os – miestny, regionálny,
nadregionálny)
Priestorovo-funkčná parcela (PFParcela) Priestorovo-funkčná parcela predstavuje základnú – najmenšiu
definovanú jednotku PFČasti v rámci územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny. Základný rozdiel medzi
PFBlokom a PFParcelou je že PFParcela definuje jeden ucelený a autonómny priestor – územie (majetko-právne
alebo užívateľské rozhranie). PFParcela podľa prevahy, významu a pôsobenia jednotlivých fenoménov môže byť:
 zástavba,
 verejné priestranstvo;
 vegetácia (krajinná alebo sídelná);
 vodstvo
Každá PFParcela podľa jednotlivých typov má definovanú priestorovú a funkčnú charakteristiku (viď. samostatné
definície jednotlivých typov).
Rozhranie medzi PFParcelou typu zástavba a PFParcelou verejné priestranstvo je uličná čiara. Rozhranie medzi
dvomi PFParcelami typu zástavba je parcelná čiara.
Uličná čiara je špecificky druh parcelnej čiary, ktorý stanovuje rozhranie PFBloku resp. PFParcely určenej pre
zástavbu a PFBloku resp. PFParcely určenej ako verejné priestranstvo. Uličná čiara súčasne stanovuje líniu, kde
je možné vytvoriť prístup na pozemok. Vytvorenie prístupu na pozemok v inej polohe je neprípustné.
V niektorých prípadoch je uličná čiara a stavebná čiara totožná – zástavba uličná kompaktná prisadená.
Vegetácia je typ PFBloku resp. PFParcely, v rámci ktorého dominuje verejné priestranstvo alebo je tu
navrhované.
Vegetácia – priestorová charakteristika:
 vegetácia vysoká drevinná; plochy trvalej vegetácie s prevahou stromovej (vzrastlej) vegetácie;
 vegetácia stredne vysoká drevinná; plochy trvalej vegetácie prevažne s krovinnou vegetáciou alebo so
slabším zastúpením stromovej vegetácie;
 vegetácia bylinná; plochy trvalej vegetácie prevažne s bylinnou vegetáciou (trvalé trávne porasty – lúky,
pasienky a bylinné úhory);
 vegetácia bylinná dočasná; plochy dočasnej vegetácie prevažne s bylinnou vegetáciou (plochy
poľnohospodárskych kultúr na ornej pôde);
Vegetácia – funkčná charakteristika:
 vegetácia ekostabilizujúca; vegetácia s významnou ekologickou funkciou bez hospodárskeho využívania
alebo len s obmedzeným hospodárskym využívaním a s možným malým podielom rekreačným využívaním
bez budovania objektov a pod. – napr. lesná vegetácia, mimolesná vegetácia, mokrade, poľnohospodársky
nevyužívané trávne porasty, hospodársky les, sprievodná vegetácia vodných tokov v extraviláne a pod);
 vegetácia ekostabilizujúca doplnkovo s rekreačnou funkciou; vegetácia s významnou ekologickou
funkciou využívaná aj pre potreby rekreácie s obmedzeným budovaním objektov a prvkov slúžiacich pre
rekreačné účely (ihrisko, detské ihrisko, cyklistické a pešie spevnené chodníky a pod.) – napr. lesopark,
arborétum, golfový areál a pod.);
 vegetácia s environmentálnou funkciou; vegetácia s prevahou funkcií tlmenia pôsobenia nepriaznivých
vplyvov socio-ekonomických aktivít človeka (výroba, doprava a pod.) – napr. plochy zelene v rámci
technických objektov, sprievodná zeleň ulíc a ciest a pod.;
 vegetácia s vybavenostnou a/alebo rekreačnou funkciou; plochy vegetácie priamo tvoriacej funkciu
občianskej vybavenosti a/alebo funkcie rekreácie, ktoré súčasne môžu mať významný ekostabilizujúci alebo
environmentálny aspekt. Tento druh vegetácie musí vykazovať určitý kvalitatívny ako aj estetický sadovnícky
zámer – napr. vegetácia ako športová plocha, park, ucelené plochy verejnej zelene na námestiach a pod.;
 vegetácia s obytnou funkciou; plochy vegetácie tvoriace „rozšírenie“ obytných funkcií do exteriéru:
vegetácia pri objektoch bývania s úpravou pre pobyt v exteriéry – napr. obytná záhrada a pod.;
 vegetácia produkčná extenzívna; vegetácia využívaná pre poľnohospodársku produkciu extenzívnym
spôsobom zvyčajne s významnejšou ekostabilizačnou a/alebo environmentálnou funkciou – napr. vegetácia
záhrad pri rodinných domoch, záhradkárske osady, ovocné sady, vinohrady, poľnohospodársky využívané
trávnaté porasty;
 vegetácia produkčná intenzívna; vegetácia využívaná pre poľnohospodársku produkciu intenzívnym
spôsobom – napr. plochy vegetácie poľnohospodárskych kultúr na ornej pôde;
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bez funkcie, resp. neurčená funkcia – ruderálne plochy a plochy s prevažne negatívnym pôsobením na
životné prostredie.
Verejné priestranstvo je typ PFBloku resp. PFParcely, v rámci ktorého dominuje verejné priestranstvo alebo je
tu navrhované.
Verejné priestranstvá – priestorová charakteristika:
 námestie voľne prístupné priestranstvo plošne rozsiahlejšie pevne vymedzené prvkami zástavby. V rámci
vymedzenej plochy sa nachádza najmä univerzálna spevnená plocha a môžu sa nachádzať aj cestná,
cyklistická a pešia komunikácia, rôzne iné spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry a nespevnené
plochy drevinnej a/alebo bylinnej vegetácie. V rámci priestranstva môže byť stanovený minimálny podiel
ozelenenia;
 návestie identický termín ako námestie, používa sa však v obciach, ktoré nemajú štatút mesta;
 ulica voľne prístupné priestranstvo líniového charakteru pevne vymedzené prvkami zástavby. V rámci
vymedzenej plochy sa nachádzajú zvyčajne cestná, cyklistická a pešia komunikácia. Ak to umožňujú
priestorové podmienky môžu sa tu nachádzať aj rôzne iné spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry
a nespevnené plochy drevinnej a/alebo bylinnej vegetácie. V rámci priestranstva môže byť stanovený
minimálny podiel ozelenenia;
 cesta priestranstvo líniového charakteru bez vymedzenia prvkami zástavby. V rámci vymedzenej plochy sa
nachádzajú zvyčajne cestná komunikácia alebo železničná trať a pod.. Ak to umožňujú priestorové podmienky
alebo funkčné využívanie môžu sa tu nachádzať aj rôzne iné spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry
a nespevnené plochy drevinnej a/alebo bylinnej vegetácie. V rámci priestranstva môže byť stanovený
minimálny podiel ozelenenia
Verejné priestranstvá – funkčná charakteristika:
 priestranstvo spoločenské funkcie plochy určené predovšetkým pre univerzálne využívanie spoločenského
charakteru (zhromaždenia, trhy a pod.) so zachovaním pešieho prístupu a s osobitne regulovaným dopravným
prístupom.;
 priestranstvo prístup k zástavbe plochy určené výlučne pre dopravný a peší prístup k zástavbe. Takéto
priestranstvá je možné využívať aj pre niektoré iné funkcie najmä funkcie vegetácia s rekreačnou a/alebo
environmentálnou funkciou, plochy rekreačnej zástavby určenej pre šport (ihriská integrované na plochách
prístupových komunikácií) a pod. pri zachovaní hlavnej funkcie.
 priestranstvo prístup k zástavbe a dopravný vnútrosídelný tranzit plochy určené pre dopravný a peší
prístup k zástavbe a súčasne pre dopravný tranzit, ktorý sa musí podriaďovať funkciám prístupu. V mestách
sa jedná sa o hlavné vnútrosídelné komunikácie (mestské triedy) alebo iné prepájajúce komunikácie rôznych
častí sídla, v obciach sa jedná o hlavné obecné komunikácie a komunikácie slúžiace pre prístup do
extravilánu;
 priestranstvo dopravný tranzit a prístup k zástavbe plochy určené pre dopravný tranzit a súčasne pre
dopravný a peší prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam, pričom sa uprednostňujú potreby dopravného tranzitu.
Jedná sa o cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. a III. triedy v prieťahu intravilánom;
 priestranstvo dopravný tranzit plochy určené pre dopravný tranzit s vylúčením pešieho alebo cyklistického
pohybu. Jedná sa o diaľničnú cestu, rýchlostnú cestu, železničnú trať a pod.
 priestranstvo účelový prístup plochy určené pre dopravný a peší prístup k účelovému cieľu
(poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, účelové stavby a pod.).
Zastavanosť (koeficient zastavanosti) je percentuálny podiel zastavanej plochy objektu alebo objektov
a vymedzeného PFBloku resp. PFParcely. Zastavaná plocha sa počíta ako pôdorysný priemet všetkých
základových konštrukcií objektu (objektov) umiestnených na vymedzenej ploche. Do tejto plochy sa
nezapočítavajú spevnené plochy;
Zástavba je typ PFBloku resp. PFParcely, v rámci ktorého dominuje stavba (stavby) alebo sú tu navrhované.
Zástavba – priestorová charakteristika:
 urbanistická dominanta; špecifická stavba s výrazným priestorovým pôsobením. Umiestnenie v rámci
PFParcely, výška (podlažnosť) objektu a jeho funkcia musí byť predmetom osobitnej architektonickourbanistickej štúdie s preverením do zákresov siluety sídla. Takáto štúdia musí byť vypracovaná v min. dvoch
alternatívach, odporúča sa vypísať pre realizáciu takéhoto objektu architektonickú súťaž;
 zástavba uličná kompaktná; stavba, výnimočne skupina stavieb tvoriaca však jeden samostatný
prevádzkový celok vrátane nádvoria alebo inej príslušiacej plochy, ktorá musí byť realizovaná na vymedzenej
PFParcele v polohe uličnej (prisadená zástavba) alebo stavebnej čiary (odsadená zástavba) po jej celej dĺžke,
pričom v prípade odsadenej zástavby tvorí uličnú čiaru oplotenie alebo iné vymedzenie uličnej čiary prvkom
drobnej architektúry alebo vegetácie. Na vymedzenej PFParcele je stanovená maximálna alebo aj minimálna
podlažnosť zástavby, zastavanosť a minimálne ozelenenie.
Každá samostatne prevádzkovateľná stavba musí mať priamy prístup na verejné priestranstvo. Umiestnenie
stavby na pozemku musí zohľadňovať susediace stavby (ak existujú) a môže byť bez odstupu na hranici
pozemku v prípade, že na fasáde nie sú umiestnené žiadne okná alebo iné prvky, ktoré by bránili umiestneniu
stavby na susediacom pozemku. Ak sa jedná o hraničnú polohu v dotyku s iným navrhovaný druhom zástavby
v tejto polohe sa uplatňujú podmienky umiestnenia stavby podľa typu tejto susediacej zástavby.
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zástavba uličná voľná; stavba, výnimočne skupina stavieb tvoriaca jeden samostatný prevádzkový celok
vrátane nádvoria alebo inej príslušiacej plochy, ktorá musí byť realizovaná na vymedzenej PFParcele v polohe
uličnej (prisadená zástavba) alebo stavebnej čiary (odsadená zástavba so stanoveným odsadením v m) len
na jej časti, pričom v prípade prisadenej zástavby časť nezastavanej uličnej čiary a v prípade odsadenej
zástavby tvorí uličnú čiaru oplotenie alebo iné vymedzenie uličnej čiary prvkom drobnej architektúry alebo
vegetácie. Na vymedzenej PFParcele je stanovená maximálna alebo aj minimálna podlažnosť zástavby,
maximálna zastavanosť a minimálne ozelenenie.
Každá samostatne prevádzkovateľná stavba musí mať priamy prístup na verejné priestranstvo. Umiestnenie
stavby na pozemku musí zohľadňovať susediace stavby (ak existujú) a vždy musí spĺňať nasledovné odstupy:
min. 2m od hranice pozemku v prípade, že na fasáde sú umiestnené okná len miestností príslušenstva,
min. 5m od hranice pozemku v prípade, že na fasáde sú umiestnené okná aj hlavných miestností.
zástavba areálová; skupina stavieb alebo stavba tvoriaca jeden samostatný prevádzkový celok vrátane
nádvoria alebo inej príslušiacej plochy v priestorovej forme areálovej zástavby voľnej realizovaných v rámci
rozsiahlejšej PFParcely. Na vymedzenej PFParcele je stanovená maximálna alebo aj minimálna podlažnosť
zástavby, maximálna zastavanosť a minimálne ozelenenie.
Jednotlivé stavby umiestnené na ploche môžu tvoriť samostatné prevádzkové celky napojené na areálové
priestranstvo. Umiestnenie stavby na pozemku musí zohľadňovať susediace mimoareálové stavby (ak
existujú) a vždy musí spĺňať nasledovné odstupy:
min. 2m od hranice pozemku v prípade, že na fasáde sú umiestnené okná len miestností príslušenstva,
min. 5m od hranice pozemku v prípade, že na fasáde sú umiestnené okná aj hlavných miestností.
zástavba malou architektúrou: táto zástavba predstavuje špecifické plochy, kde sa dominantne umiestňujú
prvky malej architektúry, v súčasnosti jedinú formu takejto zástavby predstavujú cintoríny;obr.24: Základné
priestorové formy zástavby. Uličná zástavba voľná odsadená (vľavo hore), uličná zástavba voľná prisadená
(vľavo dole), uličná zástavba kompaktná odsadená (uprostred hore), uličná zástavba kompaktná prisadená
(uprostred dole), areálová zástavba (vpravo hore) a solitérna zástavba (vpravo dole).

Zástavba – funkčná charakteristika:
 zástavba bývania skupina stavieb, prípadne stavba vrátane nádvoria a iné funkčné plochy slúžiacu pre trvalé
bývanie na vymedzenom PFBloku resp. PFParcele.
V rámci jednej samostatne prevádzkovateľnej stavby musia byť umiestnené všetky funkcie súvisiace
s funkciou bývanie, najmä funkcia odstavnej statickej dopravy slúžiacej pre stavbu vypočítanej v zmysle
príslušnej STN. Parkovacie státia slúžiace pre návštevy v počte max. do 2 státí môžu byť započítané aj na
verejných priestranstvách.
Vylučuje sa umiestnenie funkcie verejného dopravného a technického vybavenia a akýchkoľvek funkcií (aj
doplnkových) nesúvisiacich alebo neslúžiacich pre potreby bývania.
Patria sem funkcie: bývanie v rodinných domoch; bývanie v bytových domoch
 zástavba vybavenostná skupina stavieb, prípadne stavba vrátane nádvoria a iné funkčné plochy slúžiace pre
sociálnu infraštruktúru na vymedzenom PFBloku resp. PFParcele.
V rámci jednej samostatne prevádzkovateľnej stavby musia byť umiestnené všetky funkcie súvisiace
s funkciou vybavenosti, najmä funkcia odstavnej statickej dopravy slúžiacej pre stavbu vypočítanej v zmysle
príslušnej STN.
Vylučuje sa umiestnenie funkcie verejného dopravného a technického vybavenia a akýchkoľvek funkcií (aj
doplnkových) nesúvisiacich alebo neslúžiacich pre potreby vybavenosti.
Rozlišuje sa pri tom vybavenosť:
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vybavenostná zástavba základná zabezpečujúca nevyhnutné základné ľudské potreby, určená pre obsluhu
územia v pešej dostupnosti zvyčajne do 400m resp. podľa miestnych podmienok. Zaradenie funkcie medzi
základnú vybavenosť je podľa miestnych zvyklostí a podmienok, určuje ho miestna samospráva.
vybavenostná zástavba vyššia zabezpečujúca ľudské potreby, určená pre obsluhu bližšieho aj širšieho
okolia v dostupnosti individuálnou alebo hromadnou dopravou zvyčajne do 30km (okresu).
vybavenostná zástavba špecifická zabezpečujúca menej štandardné a neštandardné ľudské potreby bez
potreby špecifikovania pôsobnosti a dostupnosti.
Umiestnenie konkrétneho druhu vybavenostnej zástavby musí naplniť aj doplňujúcu podmienku pre jej
umiestnenie, ktorá je stanovená pre každý typologický druh (viď. zásady a regulatívy umiestnenia občianskej
vybavenosti).
zástavba výrobná skupina stavieb, prípadne stavba vrátane nádvoria a iné funkčné plochy slúžiace pre
priemysel a/alebo ťažobný priemysel a/alebo poľnohospodársku výrobu a/alebo skladovanie na vymedzenom
PFBloku resp. PFParcele.
V rámci jednej samostatne prevádzkovateľnej stavby musia byť umiestnené všetky funkcie súvisiace
s funkciou výroby, najmä funkcia odstavnej statickej dopravy slúžiacej pre stavbu vypočítanej v zmysle
príslušnej STN pre stupeň automobilizácie 1:2.
Vylučuje sa umiestnenie funkcie verejného dopravného a technického vybavenia.
Rozlišuje sa pri tom výroba:
zástavba výrobná extenzívna extenzívna výroba s priemernými a malými plošnými a energetickými
a dopravnými nárokmi s ochranným pásmom nepresahujúcim vymedzený areál – všetky sledované
hygienické limity pre obytné územie na okraji ochranného pásma musia byť nižšie ako sú prípustné hodnoty
(napr. hodnoty hluku, emisií, zápachu a pod.). Jedná sa najmä o výrobu, ktorá nepodlieha zisťovaciemu
konaniu alebo povinnému hodnoteniu činnosti na posudzovanie ich vplyvu na životné prostredie (na základe
príslušnej legislatívy).
zástavba výrobná intenzívna intenzívna výroba so strednými a veľkými plošnými a energetickými
a dopravnými nárokmi. Patrí sem najmä každý druh výroby, ktorý nesmie podliehať povinnému hodnoteniu
činnosti na posudzovanie ich vplyvu na životné prostredie, môže však podliehať zisťovaciemu konaniu (na
základe príslušnej legislatívy). Ochranné pásmo môže presahovať vymedzený areál ale nesmie zasahovať do
žiadnej obytnej zóny (aj navrhovanej).
zástavba výrobná špecifická intenzívna výroba s veľkými plošnými a energetickými a dopravnými nárokmi.
Patrí sem každý druh výroby, pre ktorý je nutné povinné hodnotenie jej vplyvu na životné prostredie (na
základe príslušnej legislatívy). Ochranné pásmo môže presahovať vymedzený areál ale nesmie zasahovať do
žiadnej obytnej zóny (aj navrhovanej).
zástavba rekreácie skupina stavieb, prípadne stavba vrátane nádvoria a iné funkčné plochy slúžiace pre
rekreačné využívanie.
V rámci jednej samostatne prevádzkovateľnej stavby na vymedzenej PFParcele musia byť umiestnené všetky
funkcie súvisiace s funkciou rekreácie, najmä funkcia odstavnej statickej dopravy slúžiacej pre stavbu
vypočítanej v zmysle príslušnej STN.
Vylučuje sa umiestnenie funkcie verejného dopravného a technického vybavenia a akýchkoľvek funkcií (aj
doplnkových) nesúvisiacich alebo neslúžiacich pre potreby rekreácie.
Rozlišuje sa pri tom rekreácia:
rekreačná zástavba individuálna zabezpečujúca výlučne individuálne rekreačné potreby vlastníka
neslúžiaca pre hromadné využívanie. Neslúži na trvalé bývanie. Patria sem funkcie: rekreácia v chalupách;
rekreácia v chatách; rekreácia v záhradných chatkách.
rekreačná zástavba základná slúžiaca pre hromadné využívanie so zameraním na každodennú rekreáciu
pre obmedzený blízky okruh bývajúceho obyvateľstva (zvyčajne do 400m).
rekreačná zástavba vyššia slúžiaca pre hromadné využívanie so zameraním na každodennú a najmä
víkendovú rekreáciu (park, športové plochy pre neorganizovaný šport)
rekreačná zástavba špecifická slúžiaca pre hromadné využívanie so špecifickým umiestnením na cieľ
rekreácie (prírodné prostredie, kúpele a pod.).
zástavba verejného technického vybavenia skupina stavieb, prípadne stavba vrátane nádvoria a iné
funkčné plochy slúžiace pre zariadenia technického vybavenia. Rozlišuje sa:
zástavba technickej vybavenosti distribučná technická vybavenosť priamo určená pre okolité územie
s minimálnym alebo žiadnym podielom tranzitného charakteru. Ochranné pásmo je zvyčajne nulové alebo
veľmi nízke. Takúto zástavbu technickej vybavenosti je možné prakticky umiestňovať na akýchkoľvek iných
funkčných plochách v prípade, že slúžia pre ich priamu obsluhu pri dodržaní kritérií pre umiestenie podľa
hlavnej funkcie. Patria sem:
 distribučná tlaková stanica vodovodu, prečerpávacia stanica kanalizácie, distribučná trafostanica,
distribučná regulačná stanica plynu, zariadenia na úpravu a iné zhodnocovanie odpadov miestneho
významu a pod.
zástavba technickej vybavenosti nadradeného významu technická vybavenosť určená pre celé sídlo alebo
jeho značnú časť alebo pre tranzit. Ochranné pásmo je zvyčajne väčšieho charakteru. Patria sem:
133

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU






 vodojem, čistiareň odpadových vôd (ČOV), elektrorozvodňa, tranzitná regulačná stanica plynu, zariadenia
na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, zariadenia na úpravu a iné zhodnocovanie odpadov,
zástavba verejného dopravného vybavenia skupina stavieb, prípadne stavba, nádvoria a iné funkčné
plochy slúžiace pre zariadenia dopravného vybavenia územia. Rozlišuje sa:
zástavba dopravnej vybavenosti miestneho významu dopravná vybavenosť slúžiaca pre individuálne
potreby až potreby miestneho významu cca. do 400m. Patria sem:
 individuálne garáže alebo parkovacie státia miestneho významu, autobusová zastávka miestneho
významu;
zástavba dopravnej vybavenosti vyššieho významu dopravná vybavenosť slúžiaca pre veľkú spádovú
oblasť alebo tranzit. Patria sem: čerpacie stanice pohonných hmôt (ČSPHM), areály dopravných spoločností
(SAD, ŽSR), autobusová stanica, železničná stanica, samostatne stojace parkovacie alebo garážovacie
objekty, cestné odpočívadlá;
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lit. 31 Nariadenie vlády SR č. 166/1994 Zb. o kategorizácii územia Slovenskej republiky;
lit. 32 Nariadenie vlády SR č. 19/1993 o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadení vlády č. 278/1994 Z.z., 152/1996 Z.z.,
č.188/2000 Z.z.. a 299/2002 Z.z;
lit. 33 Nariadenie vlády SR č. 149/1998 z 14. apríla 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
veľkého územného celku Trenčiansky kraj;
lit. 34 Nariadenie vlády SR č. 528/2002 zo 14. augusta 2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie
územného rozvoja Slovenska 2001;
lit. 35 Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z. zo 27. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné
oblasti;
lit. 36 Rozhodnutie Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 313-636-OP/2001-2968 zo dňa 18.6.2001,
o určení ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení.;
lit. 37 Uznesenie vlády SR č. 13/2015, ktorým sa schválila Koncepcia štátnej bytovej politiku do roku 2020;
lit. 38 Uznesenie vlády SR č. 430/2002, ktorým sa schválil Generel ochrany a racionálneho využívania vôd – II.
vydanie
lit. 39 Viedenská charta o plánovaní ľudského životného prostredia, Viedeň 1973;
lit. 40 Vyhláška MK SSR č. 58/1985 Zb. z 24.júna 1985, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie;
lit. 41 Vyhláška MK SR č. 16/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu;

lit. 42 Vyhláška MP SR č. 5/1995 o hospodárskej úprave lesov v znení Vyhl. č. 119/2002 Z.z;
lit. 43 Vyhláška MP SR č. 91/1997 o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov;
lit. 44 Vyhláška MV SR č. 288/2000 z 14. augusta 2000, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;
lit. 45 Vyhláška MV SR č. 297/1994 z 19. októbra 1994 v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.
532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany a v znení vyhlášky MV SR č. 399/2012 Z.z, vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému
civilnej ochrany;
lit. 46 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny;
lit. 47 Vyhláška MŽP SR č. 51/2008, ktorou sa vykonáva geologický zákon;
lit. 48 Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 z 25. januára 2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii;
lit. 49 Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;
lit. 50 Vyhláška MŽP SR č. 211/2005 z 29. apríla 2005 ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky
významných tokov a vodárenských vodných tokov;
lit. 51 Vyhláška MŽP SR č. 218/1998 z 30. júna 1998, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii
ochrany prírody a krajiny;
lit. 52 Vyhláška MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona;
lit. 53 Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 z 8. júla 2002, 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;
lit. 54 Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z. z 29. novembra 2002 o kvalite ovzdušia;
lit. 55 Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. z 29. novembra 2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných
limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname
znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia
rozptylu emisií znečisťujúcich látok, v znení vyhlášky č. 410/2003 Z.z. a vyhlášky č. 260/2005 Z.z.;
lit. 56 Vyhláška 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;
lit. 57 Vyhláška MŽP SR č. 17/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč;
lit. 58 Zákon FZ ČSSR č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších doplnkov.
lit. 59 Zákon FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších doplnkov.
lit. 60 Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
lit. 61 Zákon NR SR č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva;
lit. 62 Zákon NR SR č. 49/2001 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu;
lit. 63 Zákon NR SR č. 100/1997 Z.z. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva;
lit. 64 Zákon NR SR č.127/1994 Zb. z 29. apríla 1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
lit. 65 Zákon NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve;
lit. 66 Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve;
lit. 67 Zákon NR SR č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon);
lit. 68 Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. v znení zákona č. 222/1996 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon);
lit. 69 Zákon NR SR č. 220/2004 Z.z. z 10. marca 2004 o ochrane a využívaní poľnohosp. a o zmene zákona č.
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 219/2008 Z.z., zákona č. 540/2008
Z.z., zákona č. 396/2009 Z.z. a v znení zákona č. 57/2013;
lit. 70 Zákon NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene a o doplnení niektorých zákonov;
lit. 71 Zákon NR SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd;
lit. 72 Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.72/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon);
lit. 73 Zákon NR SR č. 409/2006 Z.z. o odpadoch;
lit. 74 Zákon NR SR 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 ovzduší (zákon o ovzduší);
lit. 75 Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
lit. 76 Zákon NR SR č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon);
lit. 77 Zákon SNR č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov;
Internetovské stránky
lit. 78 http://globus.sazp.sk/atlassr/;
lit. 79 http://mapire.eu/en/;
lit. 80 http://www.build.gov.sk;
lit. 81 http://www.lifeenv.gov.sk;

lit. 82
lit. 83
lit. 84
lit. 85
lit. 86
lit. 87
lit. 88

http://www.panoramio.com;
http://www.podnemapy.sk
http://www.reviry.sk
http://www.shmu.sk
http://www.statictics.sk;
http://www.uips.sk
http://www.zbierka.sk;

Mapové podklady
lit. 89 Katastrálna mapa obce Klátova Nová Ves, Geodetický a kartografický ústav, Bratislava;
Dokumentácie
lit. 90 Aurex – Koncepcia územného rozvoja Slovenska KURS 2001, (MŽ SR, Bratislava 2002; výsledný
návrh vrátane zmien a doplnkov z roku 2011);
lit. 91 Krumpolcová - Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraj (skrátene ÚPN VÚC
Trenčiansky kraj), (AŽ projekt s.r.o. Bratislava 1998 a jeho ZaD z roku 2004 a 2011), východisk. podklad
pre regionálne súvislosti;
lit. 92 Minarovič, Csanda – Prieskumy a rozbory obce Žabokreky nad Nitrou, Architektonická kancelária
FreeDom s.r.o., Žabokreky nad Nitrou 2014;
lit. 93 Minarovič, Csanda – Zadanie k UPNO Klátova Nová Ves, Architektonická kancelária FreeDom s.r.o.,
Žabokreky nad Nitrou 2015
lit. 94 Podhradská – Smerný územný plán Klátova Nová Ves, Stavoprojekt, Nitra 1973;
lit. 95 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klátova Nová Ves 2007 - 2013;
lit. 96 Zelenický – Územný plán sídelného útvaru Klátova Nová Ves, Stavoprojekt, Nitra 1987;
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