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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ÚZEMNÉHO PLÁNU
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Kapito la

sa

d opĺňa

na

kon ci

te xtu

nas le do vne:

Mesto Banská Štiavnica ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce
v zmysle § 16 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obstaráva
predmetné Zmeny a doplnky č. 6 v súlade s §§ 30 a 31 stavebného zákona,
prostredníctvom od borne spôsobilej osoby pre obstarávateľské činnosti v zmysle
§ 2a stavebného zákona, ktorou je Ing. Danka Gajdošová, odborne spôsobilá osoba
registrovaná MDVaRR pod registračným číslom 266.
Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta je ARCH.EKO, s.r.o.
so sídlom v Banskej Bystrici, s účasťou odborne spôsobilých osôb pre výkony
odbornej činnosti, ktorými sú Ing. arch. Eva Faragóová, autorizovaná architektka,
registrovaná
Slovensk ou
komorou
architektov
pod
č.
0844
AA
a Ing. arch. Michal Gaj, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou
architektov pod č. 0847 AA. Zmeny a doplnky sú spracované na základe požiadaviek
definovaných obstarávateľom.
Predmetom Zmien a doplnkov č. 6 sú tieto dve riešené lokality:
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
 L okalita pre parkovacie plochy
Obsah predmetných zmien a doplnkov č. 6 bol špecifikovaný po dohode
s obstarávateľom na základe navrhovaných zámerov a koncepčných podkladov
zainteresovaných subjektov v rozsahu uvedenom v hlavných cieľoch.
Východiskové podklady obdržal zhotoviteľ od obstarávateľa t.j. Mesta Banská
Štiavnica a spoločnosti TIDL Y SLOVAKIA a.s., Banská Štiavnica.

2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
BANSKÁ ŠTIAVNICA RIEŠI
Na konci kapitoly sa vkladá text v znení:
Hlavné ciele – riešenie na základe požiadaviek obstarávateľa na ZaD č. 6 :
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
Navrhovaný rozvoj ú zemia funkčne určené ho pre viacúčelový športový areál so
základnou školou je podmienený pokrytím dopytu obyvateľov mesta Banská
Štiavnica pre zabezpečenie kvalitného športového a vzdelávacieho zázemia. Cieľom
je vybudovať športový voľnočasový areál so základnou školou ako moderný
a progresívny doplnok jestvujúcej školskej vybavenosti mesta.
Lokalita má optimálne územné v zťahy k existujúcemu verejnému, občianskemu
a dopravnému vybaveniu územia . Funkčná náplň areálu predstavuje vhodný doplnok
jestvujúcej urbanistickej štruktúry južného záveru CMZ.
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Navrhovaný rozvoj multišportového areálu so základnou školou vyššieho významu
má podstatne prispieť k aktivovaniu a pokrytiu nárokov na uvedenú funkciu
s dostupnosťou v rámci atrakčného rádius a okresu Banská Štiavnica.
 Lokalita pre parkovacie plochy
Navrhované funkčné zameranie rozvoja územia určeného pre parkovacie plochy
prioritne vo forme viacpodlažného parkovacieho objektu je vyvolané potrebou
odbremenenia centrálnej časti mesta od nežiaduceho nárastu záťaže automobilovou
dopravou.
Rozvojovým cieľom je zachytenie automobilovej dopravy mimo centra mesta v jeho
dostupnej pešej vzdialenosti. Navrhovaná lokalita pre parkovacie plochy
nachádzajúca sa v k. ú. Banská Štiavnica pri vstupe do mesta medzi ulicami Mierová
a Lesnícka so situovaním pozdĺž Mierovej ulice, ako vstupnej komunikácie do centra
mesta B. Štiavnica , má optimálne predpoklady a územný potenciál pre naplnenie
tohto cieľa.
Verejné záchytné parkovisko koncipované prioritne formou viacpodlažného
parkovacieho domu s predpokladanou kapacitou 200 - 250 parkovacích miest
výrazne prispeje k cieľu odbremenenia centra mesta od záťaže automobilovou
dopravou.

3. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
3.1 Prehľad predchádzajúcej ÚPD a ÚPP
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

3.2 Vyhodnotenie predchádzajúcej ÚPD a ÚPP
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

4. ZOZNAM A ZHODNOTENIE DOSIAĽ NEREALIZOVANÝCH OPATRENÍ
OVPLYVŇUJÚCICH ROZVOJ A VYUŽITIE ÚZEMIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

5. ÚDAJE O SÚL ADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM
STANOVISKOM Z KONCEPTU
5.1. Údaje o súlade riešenia so zadaním
Na k onci
s texto m

pod k apito ly
v zn ení:

sa vkladá

no vá

odrá žk a

- „ Zmeny a dop lnky č. 6 “ územného plánu mesta Banská Štiavnica sú spracované
v súlade so „Zadaním“ pre spracovanie v súčasnosti platného územného plánu mesta
ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

12

Banská Štiavnica, schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 41.2003 dňa
24. 04. 2003.
5.2. Údaje o súlade so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

5.3. Chronológia spracovania a prerokovania v procese obstarávania
jednotlivých etáp územnoplánovacej dokumentácie mesta
Do pod kapi to ly
v znen í:

5.3

s a

na

k onci

dopĺňa

text

Územný plán mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 6 - chronológia
obstarávania:
Uznesením č. 35/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bans kej Štiavnici,
konaného dňa 20. apríla 2016 Mestské zastupiteľstv o schválilo začatie prác
súvisiacich s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Banská Štiavnica na
základe požiadavky spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a. s. Banská Štiavnica.
Náklady spojené so zmenou ÚPN mesta Banská Štiavnica sú financované z rozpoč tu
mesta Banská Štiavnica a z finančných prostriedkov akciovej spoločnosti žiadateľa
o zmeny a doplnky č. 6 ÚPN mesta Banská Štiavnica.
Následne uznesením č. 119/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej
Štiavnici, konaného dňa 17. augusta 2016 Mestské zastupiteľstv o schválilo
rozšírenie predmetu obstarávania v rámci Zmien a doplnkov č. 6 UPN mesta Banská
Štiavnica o umiestnenie parkovacích plôch v lokalite „Pod Kalváriou“ Banská
Štiavnica.
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pristúpilo v októbri 2016 Mesto
Banská Štiavnica k výberovému konaniu na vypracovanie zmien a doplnkov č. 6
k ÚPN mesta Banská Štiavnica. Na základe výsledkov výberového konania bola pre
vypracovanie zmien a doplnkov č. 6 k ÚPN mesta Banská Štiavnica uzatvorená
zmluva o dielo s ARCH.EKO, s.r.o. dňa 28. 10. 2016.

6. STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV
V

rá mc i Za D

č.6 bez zmeny
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II. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

7. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Na

k onci

k api toly

sa vk ladá

no vý

odstave c

v

znení:

Riešené územie zmien a doplnkov č. 6 je v rámci zastavaného územia Banská
Štiavnica vymedzené v územnom rozsahu dvoch lokalít:
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
Územie funkčne určené pre viacúčelový športový areál so základnou ško lou sa
nachádza južne od centrálnej mestskej zóny mesta Banská Štiavnica. Ohraničené je
prebiehajúcimi komunikáciami (A. T. Sytnianskeho, Trate Mládeže). Podrobné
vymedzenie je zdokumentované v grafickej časti.
 Lokalita pre parkovacie plochy
Územie funkčne určené pre parkovacie plochy sa nachádza v k. ú. Banská Štiavnica
pri vstupe do mesta medzi ulicami Mierová a Lesnícka. Situované je pozdĺž Mierovej
ulice, ako vstupnej komunikácie do centra mesta B. Štiavnica.
Vymedzenie je zdokumentované v grafi ckej časti.

8. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO
PLÁNU REGIÓNU
Odsta vec v ložený p redchád z ajú ci mi ZaD č.4 ,
n asl e d u j ú c i z a š t v r t ý m o d st avc o m , s a d op ĺ ň a
text v z není:

o n o vý

Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu sú
v rámci Z a D č. 6
doplnené a spresnené o obsah vyplývajúci z ÚPN VÚC
Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014 (zhotoviteľ L.I.N.E . design, s.r.o.,
Banská Bystrica), ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením BBSK č. 27/2014 zo dňa 5. decembra 2014.
ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ,
ZÁVÄZNÁ ČASŤ, V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV 2004, 2007, 2009 a 2014 (výňatok
súvisiaci s riešením ÚPN mesta Banská Štiavnica - Z a D č . 6):
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

2. V oblasti hospodárstva
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany
prírody a pôdneho fondu
Dopĺňa sa bod 4.6. v znení:
4.6. Rešpektovať, pri umiestňovaní činností do územia, hodnotovo -významové
vlastnosti krajiny integrujúce v sebe prírodné a kultúrne dedičstvo, nerastné
bohatstvo, vrátane energetických surovín, zohľadňovať ich predpokladané vplyvy na
životné prostredie, na charakteristický vzhľad krajiny a realizáciou vhodných
opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných
negatívnych vplyvov, ako aj elimináciu nežiaducich zmien v charakte ristickom
vzhľade krajiny.
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1. V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
Dopĺňajú

sa

b ody

6.1.47. zabezpečiť pre cesty I., II. a III. triedy územnú rezervu pre ich výhľadové
šírkové usporiadanie.
6.9. V oblasti rozvoja infraštruktúry cyklistickej dopravy
6.9.1. podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopra vy,
6.9.3. podporovať tvorbu projektových dokumentácií a generelov pre cyklistickú
dopravu a realizáciu cyklistickej infraštruktúry,
6.9.4. podporovať využívanie pozemkov a lesných ciest vo vlastníctve štátu
a samospráv na budovanie cyklistických ciest a cykloturistických trás.
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1. Vodné hospodárstvo
Dopĺňa

sa bod

7.1.12. V súlade s Plánmi manažmentu povodí zabezpečiť ochranu pred povodňami
realizáciou preventívn ych opatrení v povodiach, ktoré spomalia odtok vôd z povodia
do vodných tokov a zvýšia retenčnú kapacitu územia, výstavbu retenčných nádrží
a poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie
vnútorných vôd, úpravu vodných tokov a ich nevyhnutnú opravu a údržbu, obnovu
inundačných území,
7.2. Zásobovanie elektrickou energiou
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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7.3. zásobovanie plynom a teplom
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

7.4. Pošta a telekomunikácie
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

7.6. Odpadové hospodárstvo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1. Školstvo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
V

rá mci Za D

D op ĺ ň a sa
v znen í:

č.6 bez zmeny
k a p. 11.

a v

r á m c i

n e j

b o d y

11.5.

a 11.6.

11. V oblasti záujmov obrany štátu
11.5. Pri prerokova ní územných plánov spracovaných v „Záujmových katastrálnych
územiach“ vždy vyžadovať stanovisko Ministerstva obrany SR.
11.6. K umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb v „Záujmových katastrálnych
územiach“, alebo lokalitách „Záujmových stavieb“ vždy vyžadovať stanovisko
Ministerstva obrany SR.
12. V oblasti civilnej ochrany
Dopĺňa

sa

bod

12.2. Ochranné stavby pre ukrytie obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti navrhovať podľa Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych
udalosti a budovať ich v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
civilnej ochrany obyvateľstva.
II. Verejnoprospešné stavby
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

9. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
9.1. Postavenie sídla v sídelnej sústave
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

9.2. Vývoj osídlenia
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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9.3. Kultúrnohistorické hodnoty v území
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

10. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
10.1. Riešenie širších vzťahov a záujmového územia
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

10.2. Členenie územia
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

10.3. Formovanie funkčno priestorovej kostry
V

rá mc i Za D

č.6 bez zmeny

11. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH
FUNKČNÝCH ÚZEMÍ VRÁTANE PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO
A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
11.1. Základné rozvrhnutie funkcií
V podkapitole 11.1. na konci state UO 4-0 Pod Kalváriou,
Lokalita – FPB 4.1.3 - NO sa vkladá text:
V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1. navrhuje ZaD č.6 využitie časti
územia pre funkciu dopravnej vybavenosti vyššieho významu. Ide o záchytné
parkovacie plochy pre OA zmenou funkčného využitia územia pôvodne určeného
v platnom územnom pláne mesta Banská Štiavnica (pred ZaD č.6) na obytné územie.
Záchytné parkovacie plochy sa navrhuje riešiť formou viacpodlažného parkovacieho
objektu s príslušnou vybavenosťou.
Územie je v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a z toho
dôvodu sa naň vzťahujú ustanovenia pamiatkového zákona. Zástav bu je preto
potrebné riešiť v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
č. PÚ-05/426-6/4371/Hra zo dňa 10. 05. 2005 o vyhlásení ochranného pásma
Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica.
V podkapitole 11. 1. na konci state UO 7 – P, Šachta
František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 – NO sa vkladá
text:
V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 – NO návrh ÚPN
Mesta Banská Štiavnica - ZaD č.6 rieši rozvojový zámer viacúčelového športového
areálu so základnou školou vyššieho významu vrátane technického a dopravného
vybavenia v rámci funkčnej plochy určenej na zmiešané územie s prevažne mestskou
štruktúrou.
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Územie je v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a z toho
dôvodu sa naň vzťahujú ustanovenia pamiatkového zákona. Zástavbu je preto
potrebné riešiť v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
č. PÚ-05/426-6/4371/Hra zo dňa 10. 05. 2005 o vyhlásení ochranného pásma
Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica.

12. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE
13.1. Bývanie
V

rá mc i Za D

č.6 bez zmeny

13.2. Občianska vybavenosť
V podkapitole 13.2.1. Školstvo a výchova sa za
tabuľkovým prehľadom zariadení základného školstva
dopĺňa text:
V rámci zmien a doplnkov č. 6 je navrhované rozšírenie zariadení základného
školstva na území mesta Banská Štiavnica v rámci územného rozvoja UO 7 – P,
Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 – NO nasledovne:
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 – NO návrh ÚPN
Mesta Banská Štiavnica - ZaD č.6 rieši rozvojový zámer viacúčelového športového
areálu so základnou školou vyššieho významu a špecifického štandardu .
Koncepcia športového voľnočasového areálu so základnou školou je zameraná na
vytvorenie moderného a progresívneho doplnku jestvujúcej školskej vybavenosti
mesta.
Škola je uvažovaná na princípe fungovania v systéme „klastrov“, t.j. unifikovaných
plošných jednotiek pokrývajúcic h potreby vzdelávacieho procesu a voľnočasových
aktivít v skupinách žiakov. Modifikácie klastrov v perspektívnom časovom slede
umožňujú flexibilný vývoj školy podľa požiadaviek výchovno -vzdelávacieho procesu.
Navrhovaná kapacita školy je 180 žiakov.
13.2.2 Kultúra a osveta, sakrálne stavby
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.2.3 Zdravotníctvo a kúpeľníctvo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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13.2.4 Obchodná vybavenosť
V

rá mci Za D

č.6 b ez zmeny

13.2.5 Služby
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.2.6 Šport
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.3. Ťažba a úprava nerastných surovín
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4. Priemyselná výroba
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.1 Odvetvová štruktúra
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.2 Výrobné aktivity, priestorová štruktúra priemyslu
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.3 Zamestnanos ť v priemysle
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.4 Funkčné využitie priemyselných areálov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.5 Stavebníctvo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.6 Výrobné služby
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.7 Skladové hospodárstvo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.4.8 Tendencie rozvoja výroby
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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13.5. Poľnohospodárstvo
13.5.1 Štruktúra poľnohospod árskeho pôdneho fondu
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.5.2 Organizácia poľnohospodárskej pôdy a výroby
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.5.3 Poľnohospodárske objekty
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.5.4 Ochrana poľnohospodárskej pôdy
Na konci kapitoly sa vkladá text:
Návrh ÚPN Mesta Banská Štiavnica - Zmeny a doplnky č.6 / Lokalita Viacúčelový
športový areál so základnou školou a lokalita parkovacie plochy situované na k.ú.
mesta Banská Štiavnica v rámci zastavaného územia k 1.1.1990 prezentuje
rozvojové funkčné plochy bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy a bez
potreby udelenia súhlasu podľa §13 až 15 v zmysle zákona č.220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôd y.
*Vysvetlenie:
Rozvojové lokality sa nachádzajú podľa evidencie druhu pozemkov na zastavaných
plochách, ostatných plochách a na poľnohospodárskej pôde o výmere do 1000 m 2 .
(Zákon č.220/2004 Z.z., §16 odst. 2 - udelenie súhlasu podľa §13 až 15 sa
nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia poľnohospodárskej pôdy do
1000 m 2 ...)
13.6. Lesné hospodárstvo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.6.1 Lesný pôdny fond
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.6.2 Priestorová funkčná diferenciácia lesov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.6.3 Lesohospodárska činnosť
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

13.6.4 Územno -organizačná štruktúra lesného hospodárstva
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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13.7. Rekreácia a cestovný ruch
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

14. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
14.1. Súčasné zastavané územie obce
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

14.2. Navrhované územia na zástavbu
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
15.1. Ochranné pásma hygienickej ochrany
15.1.1 Pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja
V

rá mci Za D

č .6 bez zmeny

15.1.2 Ochranné pásmo pohrebiska
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.2. Ochranné pásmo dopravných zariadení
15.2.1 Cestné ochranné pásmo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.2.2 Ochranné pásmo železnice
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.3. Ochranné pásma technickej infraštruktúry
15.3.1 Ochranné pásma elektrizačnej sústavy
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.3.2 Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.3.3 Ochranné pásma vodovodnej a kanalizačnej siete
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

21

15.3.4 Ochranné pásma vodných tokov a hydromelioračných zariadení
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci podkapitoly vkladá text v znení:
Rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma.
Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená podľa odst. 13.3., na 4,0 metra.
15.4. Ochranné pásma iného druhu
15.4.1 Ochranné pásmo lesa
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.5. Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov
15.5.1 Chránené územia – ochrana prírody a krajiny
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

15.5.2. Pamiatkovo chránené územie – Pamiatková rezervácia
V rá mci Za D č.6 bez zmeny
(do platného ÚPN mesta Banská Štiavnica bola problematika doplnená už
predchádzajúcimi Zmenami a doplnkami č. 4)
16. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHR ÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
16.1. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území
V obsahu podkapitoly sa mení a dopĺňa nové vymedzenie
hraníc prieskumného územia nasledovne:
V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Hodruša – Hámre –
Banská Štiavnica – nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy (Au -Ag, CuPb-Zn rudy) a nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín“
určených pre držiteľa prieskumného územia Slovenské Kovy, s.r.o., Banská
Štiavnica, s platnosťou do 15. 05. 2019.
V období spracovania ZaD č. 6 už platí nové rozhodnutie o určení prieskumného
územia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 08. 2015.
Toto rozhodnutie určilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor štátnej geologickej správy ako príslušný orgán štátnej správy pre geologický
výskum a geologický prieskum podľa § 22, § 23, a § 36 ods. 1 písm. h) zákona
č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie s vymedzením hraníc prieskumného územia tvorí prílohu č. 3 k textovej
časti ZaD č. 6. Grafické vymedzenie nových hraníc prieskumného úz emia je
dokladované v grafickej časti ZaD č. 6, vo výkresoch: č.1 - Širšie vzťahy
a č.2A - Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia .
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16.2. Vymedzenie a vyznačenie chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

17. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci kapitoly vkladá text v znení:
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z . o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov Ministerstvo ŽP SR odbor štátnej geologickej
správy Bratislava vymedzuje riziká stavebného využitia územia uvedené
v nasledovných podkapitolách 17.1. Žiarenie z prírodných zdrojov a 1 7.2. Svahové
deformácie.
17.1. Žiarenie z prírodných zdrojov
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci podkapitoly vkladá text v znení:
Pri rozvoji územia je potrebné brať na zreteľ s tredné radónové riziko. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia .
17.2. Svahové deformácie
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci podkapitoly vkladá text v znení:
Pri rozvoji územia je potrebné brať na zreteľ v ýskyt aktívnych, potenciálnych
a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť
inžinierskogeologickým prie skumom. Územia s výskytom aktívnych svahových
deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely .
17.3. Záplavové územie
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci podkapitoly dopĺňa text v znení:
V zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. je potrebné zabezpečiť
ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné
nevhodné činnosti. Pokiaľ nie je na toku vysledované inundačné územie , je potrebné
postupovať podľa § 46 zákona o vodách č. 364/20 04 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
17.4. Územie znehodnotené ťažbou
Za podkapitolami 17.4.1 Poddolované územia a 17.4.2
Odvaly a úpravnícke zariadenia sa vkladá text:
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Na území lokalít riešených v rámci ZaD č.6, resp. v kontakte s nimi sú podľa
aktualizovaných údajov k obdobiu spracovávania ZaD č.6 situované nasledovné
banské diela, znehodnocujúce, resp. limitujúce územný rozvoj :
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1.
Staré banské diela – evidencia
(zdroj ŠGÚDŠ, Esprit s.r.o.2014, aktualizácia údaja 09. 10. 2015 http://mapserver.geology.sk/sbd/ )
- Prepadlisko Mierová (typ objektu - štôlňa, prejav na povrchu - prepadlina,
sanácia - ohrozenie bezpečnosti)
- Michal dopravná štôlňa (typ objektu - štôlňa), nachádza sa severne od územia
riešeného ZaD č.6
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3
Staré banské diela – evidencia
(zdroj ŠGÚDŠ, Esprit s.r.o. 2014, aktualizácia údaja 09. 10. 2015 http://mapserver.geology.sk/sbd/ )
- Šachta František (typ objektu - šachta, prejav na povrchu - iný, sanácia - nie je
potrebná)
- Halda František šachty (typ objektu - halda, prejav na povrchu - iný, sanácia nie je potrebná)
- Mária št. (typ objektu - štôlňa, prejav na povrchu – ústie štôlne, sanácia - nie je
potrebná))
- Halda Mária št. (typ objektu - halda, prejav na povrchu - žiadny, sanácia - nie je
potrebná)
18. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

19. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH
OPATRENÍ
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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20. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, HODNOTENIE
Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
20.1. Ovzdušie
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.2. Voda
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.3. Pôda
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.4. Odpadové hospodárstvo
Na konci podkapitoly sa v r á m c i Z a D
v znení:

č . 6 dopĺňa text

 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 bude nakladanie
s odpadmi prebiehať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z. Jednotlivé druhy
odpadov budú vyvezené na skládku tomu určenú, alebo budú následne
rekultivované, odpady ne bezpečné pre životné prostredie budú odovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1. bude nakladanie s odpadmi
prebiehať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z. Jednotlivé druhy odpadov
budú vyvezené na skládku tomu určenú, alebo budú následne rekultivované, odpady
nebezpečné pre ž ivotné prostredie budú odovzdané organizáciám zaoberajúcim sa
zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
20.5. Zaťaženie hlukom a vibráciami
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.6. Geofaktory
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.7. Vplyvy banskej činnosti
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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20.7.1 Poddolované územie
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.7.2 Odvaly a úpravnícke zariadenia
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.8. Vplyvy vybraných navrhovaných aktivít
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

20.9. Nerastné suroviny
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

Na konci kapitoly 20. sa dopĺňa text vyplývajúci
z riešenia ZaD č.6 nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Rozvojový zámer v danej lokalite bude v nadväzných fázach investičnej a projektovej
prípravy potrebné riešiť tak, aby spĺňal požiadavky z hľadiska ochrany
a udržateľnosti kvality životného prostredia. Podľa Zákona č. 24/2006 navrhovaný
rozvojový zámer nepodlieha procesu posudzovania vplyvu stavieb na životné
prostredie.
 Lokalita pre parkovacie plochy
Z hľadiska ochrany a udržateľnosti kvality životného prostredia bude rozvojový
zámer v danej lokalite potrebné stavebno -technicky a technologicky riešiť
v nadväzných fázach investičnej a projektovej prípravy optimalizovane k obytnému
prostrediu.
Navrhovaná kapacita záchytných verejných parkovacích plôch riešených formou
parkovacieho objektu predstavuje 2 00 – 250 parkovacích stojísk. Vzhľadom na
uvedenú kapacitu je predpoklad, že rozvojový zámer bude podliehať procesu
posudzovania vplyvu stavieb na životné prostredie podľa Zákona č. 24/2006.

21. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI
21.1. Obrana štátu
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

21.2. Civilná ochrana
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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21.3. Požiarna ochrana a ochrana pred povodňami
21.3.1 Požiarna ochrana
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text nasledovne:
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1. z kapacitného hľadiska
verejného vodovodu správca verejného vodovodu (StVPS, a.s.) nezabezpečí
požiarnu potrebu 25 l.s - 1 vody z existujúcej rozvodnej siete vodovodu. Túto
skutočnosť je potrebné riešiť v nadväzných fázach investičnej prípravy a projektovej
dokumentácie.
21.3.2 Ochrana pred povodňami
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text nasledovne:
V zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. je potrebné zabezpečiť
ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné
nevhodné činnosti. Pokiaľ nie je na toku vysledované inundačné územie je potrebné
postupovať podľa § 46 zákona o vodách č. 364/20 04 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

22. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH
A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
22.1. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych
dôsledkov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

22.2. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska ekonomických, sociálnych
a územnotechnických dôsledkov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
23.1. Doprava a dopravné zariadenia
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci podkapitoly 23.1. vkladá text v znení:
Rešpektovať koncepci u predloženého návrhu v zmysle ÚPN mesta Banská Štiavnica
- Zmeny a doplnky č. 6, ktorá navrhuje:
Za podkapitolami 23.1.1. a 23.1.2. sa dopĺňa text
vyplývajúci z riešenia ZaD č.6 nasledovne:
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 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 – NO návrh ÚPN
Mesta Banská Štiavnica - ZaD č.6 rieši rozvojový zámer viacúčelového športového
areálu so základnou školou vyššieho významu a špecifického štandardu.
/ Širšie dopravné napoje nie
Lokalitu juhozápadne tanguje cesta I. triedy I/51, Hontianske Nemce (pripojenie na
cestu I/66 E 77 – R7) – Banská Štiavnica – Hronská Breznica (pripojenie na I/50,
R1).
V intraviláne mesta Banská Štiavnica plní funkciu miestnej komunikácie zbernej
funkčnej triedy B1 – v predmetnom úseku ako ul. A. T. Sytnianskeho. Cesta
teoreticky podľa STN má prevažne dopravný význam s obmedzením priamej obsluhy
územia. Podľa STN 736110 potrebuje min. kategóriu MZ 13,5/50.
/ Dopravné napojenie lokality a jej dopravné vybavenie
Dopravné napojenie
legislatívou.

navrhovanej

lokality

bude

riešené

v súlade

s platnou

Doprava automobilová
Severovýchodne lokalitu tanguje štátna cesta III/2537. Z tejto cesty bude riešená
lokalita dopravne napojená pre osobnú dopravu a zásobovan ie.
Na ceste I/51 tangujúcu lokalitu juhozápadne (ul. A. T. Sytnianskeho), sa navrhuje
vybudovanie odstavného pruhu pre osobné autá (výstup a nástup účastníkov
vozených do areálu školy).
Doprava autobusová MHD
Napojenie účastníkov lokality na hromadnú do pravu je riešené bezprostredne
blízkymi autobusovými zastávkami na ul. A. T. Sytnianskeho a ul. Trate mládeže. Na
ul. A. T. Sytnianskeho je navrhnutý samostatný zastávkový pruh.
Doprava pešia
Pre pešiu dopravu do lokality je na ul. A. T. Sytnianskeho navrh ovaný chodník o min.
šírke 2,75 m. Na ul. Trate mládeže chodník o min. šírke 2,0 m.
/ Vplyv dopravy na životné prostredie
Vzhľadom na predpokladanú väčšiu intenzitu hluku z dopravy na ceste I/51
v prieťahu intravilánom, teda aj na ul. A. T. Sytnianskeho vo vzťahu k riešenej
lokalite uvažovať v prípade potreby s protihlukovými opatreniami , okrem
stavebnotechnických úprav objektov tiež vytvorením protihlukovej bariéry v dĺžke cca
50 m. Optimálna forma bariéry rešpektujúca dané prostredie bude predmetom
riešenia v rámci následnej projektovej fázy. Pri riešení protihlukových opatrení je
potrebné vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na základe intenzity motorovej
dopravy.
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1. navrhuje ZaD č.6 využitie časti
územia pre funkciu verejnej dopravnej vybavenosti vyššieho významu. Jedná sa
o záchytné parkovacie plochy pre OA. Záchytné parkovacie plochy sa navrhuje riešiť
formou viacpodlažného parkovacieho objektu s príslušnou vybavenosťou.
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Dopravné napojenie
legislatívou.

navrhovanej

lokality

bude

riešené

v súlade

s platnou

Navrhované záchytné parkovacie plochy sú lokalizované medzi ulicami Mierová
a Lesnícka. Poloha navrhovaného parkoviska medzi Mierovou ul. a Lesníckou ul. je
veľmi vhodná pre tieto dôvody:
- Nachádza sa v blízkosti cesty I/51 a v blízkosti napojenia Mierovej ul. na cestu I/51
(Lesnícka ul .)
- Mierová ul. sa napája na Akademickú ul., ktorá vedie priamo do centra mesta.

- Vzdialenos ť navrhovaného parkovacieho objektu na Mierovej ul . do centrálnej zóny
mesta je cca 1000 – 1200 m. Je to vhodná časová dostupnosť pre peších
z parkovacieho objektu – cca 15 – 20 min.

Poloha navrhovaného parkoviska v kontakte s jestvujúcimi bytovkami na Mierovej ul.
však vyžaduje zaoberať sa ochranou pred hlukom z motorovej dopravy.
Zabezpečenie kvality životného prostredia okolitých bytových domov vyžaduje
riešenie dopravnej štúdie intenzity motorovej dopravy s posúdením hlukovej situácie.
Pri požadovanej kapacite 200 – 250 parkovacích miest je optimálne uvažovať
s formou viacpodlažného parkovacieho objektu a sledovať tak čo najmenší záber
funkčnej plochy v prospech plôch zelene.
Vzhľadom na blízkosť obytných objektov je potrebné parkovací objekt umiestniť vo
vzdialenosti min. 10 m od vozovky Mierovej ulice a vytvoriť tak priestor pre
uplatnenie izolačnej stromovej zelene.
V blízkosti parkovacieho objektu sa navrhuje umiestnenie o bojstrannej autobusovej
zastávky MHD. Vjazd do parkovacieho objektu riešiť vo vzdialenosti min. 40 m od
autobusovej zastávky. Optimálna vzdialenosť je 50 m (STN 736425).
Dôležitá je vhodná pešia nadväznosť na centrum mesta, riešená formou atraktívnej
pešej komunikácie.
Pri parkovacom objekte s kapacitou cca 250 parkujúcich vozidiel je predpoklad
dennej zaťaženosti pri obrátkovosti 3 vozidiel na 1 miesto cca 700 – 750 osobných
áut. To predstavuje pri priemernej obsadenosti 3 osôb / 1 vozidlo (pre cesty
rekreačné) 2000 - 2300 osôb. Takýto počet osôb vyžaduje riešiť potrebnú
vybavenosť – informačný systém, hygienické sociálne zariadenia a občerstvenie.
Je predpoklad, že po vybudovaní preložky cesty I/51 sa zvýši príjazd vozidiel
z obchvatovej cesty I/51 do ce ntrálnej oblasti mesta po Lesníckej ul. Pre lepšiu
organizáciu dopravy a zníženie hlučnosti z dopravy na Mierovej ul. sa ako
opodstatnené javí uvažovať tiež s napojením dopravy do parkovacieho objektu
príjazdovou komunikáciou z cesty I/51 (z Lesníckej ulic e). Vhodnosť dopravného
napojenia na cestu I/51 je potrebné v prípade aktuálnosti úvahy preukázať
v následných fázach investičnej a projektovej prípravy na základe dopravno –
inžinierskych podkladov a dopravnej výkonnosti cesty I/51 .
23.1.3. Doprava železničná
Za podkapitolou 23.1.3. sa dopĺňa text vyplývajúci
z riešenia ZaD č.6 nasledovne:
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 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 – NO návrh ÚPN
Mesta Banská Štiavnica - ZaD č.6 je možné rozvojový zámer viacúčelového
športového areálu so základnou školou vyššieho významu a špecifického štandardu
z dopravného hľadiska podporiť pre návštevníkov areálu možným využitím
železničnej dopravy. Ar eál sa nachádza v dostupnej pešej dochádzkovej vzdialenosti
od železničnej stanice ( 10 – 15 min).
23.1.4. Cyklistická doprava
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.1.5. Doprava letecká
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.1.6. Negatívne vplyvy dopravy
Na konci state sa dopĺňa text vyplývajúci z riešenia ZaD
č.6 nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Pri riešení navrhovaného objektu školy zabezpečiť, aby neboli prekročené prípustné
hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí navrhovaného
objektu školy. (Vyhláška č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií v životnom prostredí v znení noviel ).
K zabezpečeniu eliminácie hluku je potrebné vykonať merania a vyhotoviť hlukové
štúdie, kde budú navrhnuté opatrenia a ich účinnosť tak, aby spĺňali podmienky
v súlade s platnou legislatívou,
Pri riešení protihlukových opatrení vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na
základe intenzity motorovej dopravy.
 Lokalita pre parkovacie plochy
Pri riešení lokality pre parkovacie plochy zabezpečiť, aby neboli prekročené
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí
bytových domov nachádzajúcich sa pri lokalite pre parkovacie plochy . (Vyhláška
č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií
v životnom prostredí v znení noviel).
K zabezpečeniu eliminácie hluku je potrebné vykonať merania a vyho toviť hlukové
štúdie, kde budú navrhnuté opatrenia a ich účinnosť tak, aby spĺňali podmienky
v súlade s platnou legislatívou,
Pri riešení protihlukových opatrení vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na
základe intenzity motorovej dopravy.
23.1.7. Dopravné zariadenia
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

30

Regulatívy rozvoja dopravy :
Na konci state sa dopĺňa text vyplývajúci z riešenia ZaD
č.6 nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
-

V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 akceptovať
rozvojový zámer viacúčelového športového areálu so základnou školou vyššieho
významu a špecifického štandardu.

-

Riešenú l okalitu pre os obnú dopravu a zásobovanie dopravne napojiť zo štátnej cesty
III/2537.

- Dopravné napojenie navrhovanej lokality bude riešené v súlade s platnou
legislatívou.
-

Na ceste I/51 (ul. A. T. Sy tnianskeho) v kontakte s areálom školy , zabezpečiť
vybudovanie odstavného pruhu pre osobné autá (výstup a nástup účastníkov vozených
do areálu školy).

-

Napojenie účastníkov l okality na hromadnú dopravu riešiť bezprostredne blízkymi
autobusovými zas távkami na ul. A. T. Sytnianskeho a ul. Trate mládeže. Na ul. A. T.
Sytnianskeho vybudovať samostatný zastávkový pruh.

-

Pre pešiu dopravu do lokality realizovať na ul. A. T. Sytnianskeho chodník o min. šírke
2,75 m. Na ul. Trate ml ádeže chodník o min. šírke 2,0 m.

-

Vzhľadom na predpokladanú väčšiu intenzitu hluku z dopravy na ceste I/51 v prieťahu
intravilánom, teda aj na ul. A. T. Sytnianskeho vo vzťahu k riešenej lokalite uvažovať
v prípade potreby s protihlukovými opatreniami , okrem stavebnotechnických úprav
objektov tiež vytvorením optimálnej formy bariéry rešpektujúcej dané prostredie, v dĺžke
cca 50 m. Forma bariéry bude predmetom riešenia v rámci následnej projektovej fázy.

-

Pri riešení protihlukovýc h opatrení vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na základe
intenzity motorovej dopravy.

- Pri riešení navrhovaného objektu školy zabezpečiť, aby neboli prekročené
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí
navrhovaného objektu školy. (Vyhláška č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti
o prípustných
hodnotách
hluku,
infrazvuku
a
vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií v životnom
prostredí v znení noviel).
 Lokalita pre parkovacie plochy
-

V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1. akceptovať využitie časti územia
pre funkciu verejnej dopravnej vybavenosti vyššieho významu - záchytné parkovacie
plochy pre O A.

-

Záchytné parkovaci e pl ochy o požadovanej kapacite 200 – 250 parkovacích m iest
s príslušnou vybav enosťou riešiť prioritne formou viacpodlažného parkovacieho objektu
a sledovať tak čo najmenší záber funkčnej plochy.

-

Navrhované záchytné parkovacie plochy lokalizova ť medzi ulicami Mierová a Lesnícka.

- Dopravné napojenie navrhovanej
legislatívou.
-

lokality bude riešené v súlade s platnou

Vzhľadom na bl ízkosť obytných objektov parkovací objekt umiestniť vo vzdialenosti min .
10 m od vozovky Mierovej ulice a vytvoriť tak priestor pre uplatnenie izolačnej
stromovej zelene.
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-

Zabezpečenie kvality životného prostredia okolitých bytových domov v kontakte
s navrhovaným parkov acím objektom riešiť dopravnou štúdiou intenzity motorovej
dopravy s pos údením hl ukovej situácie.

-

Za dôležité považovať vhodnú časovú dos tupnosť pre peších a pešiu nadväznos ť
navrhovaného parkovaci eho objektu na Mierovej ul. na centrum mesta a riešiť ju formou
atraktívnej pešej komuni kácie.

-

V blízkosti parkovacieho objektu umiestn iť obojstrann ú autobusov ú zastávku MHD.

-

Vjazd do parkovaci e ho objektu riešiť vo vzdialenosti min. 40 m od autobusovej
zastávky. Optimálna vzdialenosť je 50 m (STN 736425).

-

Pri parkovacom objek te s kapacitou cca 250 parkujúcich vozidiel je predpoklad dennej
zaťaženosti pri obrátk ovosti 3 vozidiel na 1 miesto cca 70 0 – 750 osobných áut. To
predstavuje pri priemernej obsadenosti 3 osôb / 1 vozidlo (pre cesty rekreačné) 2000 2300 osôb. Takýto počet osôb vyžaduje riešiť potrebnú vybavenosť – informačný
systém, hygienické s ociálne zariadenia a občerstvenie.

- Pri riešení lokality pre parkovacie plochy zabezpečiť, aby neboli prekročené
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí
bytových domov nachádzajúcich sa pri lokalite pre parkovacie plochy. (Vyhláška
č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku,
a vibrácií v životnom prostredí v znení noviel).
Verejnoprospešné stavby :
Dopĺňa sa nová verejnoprospešná stavba:
 Lokalita pre parkovacie plochy ( UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1.)
D27 Verejné parkovacie plochy formou parkovacieho objektu – 200 - 250 miest

23.2. Vodné hospodárstvo a vodohospodárske zariadenia
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
n a k o n c i p o d k a p i t o l y 23.2. v k l a d á t e x t v z n e n í :
Rešpektovať koncepciu predloženého návrhu v zmysle „ÚPN mesta Banská Štiavnica
- Zmeny a doplnky č. 6 “, ktorá navrhuje:
23.2.1. Vodné toky a nádrže
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci podkapitoly vkladá text v znení:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 naprieč územím
rozvojovej lokality Viacú čelový športový areál so základnou školou preteká potok
Mestský (č. toku 168) v úseku rkm 1,05 – 1,35. Na potoku je realizovaná korytová
úprava (v súčasnosti prekrytie toku). Pôvodná korytová úprava toku bola v roku 1957
delimitovaná správcovi vodohospodár sky významných vodných tokov a v súčasnosti
je evidovaná ako základný prostriedok SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa
povodia stredného Hrona, Zvolen. Pozemky dotknuté predmetnou stavbou zasahujú
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aj na parcelu „E“ č. 6817/8, k. ú. Banská Štiavnica, ktorá je podľa listu vlastníctva
č. 4657 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SVP, š. p. OZ Banská
Bystrica. Správcom drobného vodného toku Mestský sú Lesy Slovenskej republiky
š. p. a vlastníkom korytovej úpravy potoka je SVP, š. p. OZ Banská Bystrica.
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 je údolím medzi ulicami Mierová a Lesnícka,
východne od riešeného územia rozvojovej lokality Parkovacie plochy (parkovací
objekt) pravdepodobne trasované staré podzemné banské dielo (odvodňovacia
štôlňa Michal).
V dokumentácii „Zásady ochrany pamiatkového územia PR Banská Štiavnica“,
spracovateľ Pamiatkový ústav Bratislava, 12 /2004, vo výkrese č. 07 je údolím
vyznačený predpokladaný tok.
Návrh riešenia
Na konci „Návrhovej časti“ sa dopĺňa text v znení:
ÚPN mesta Banská Štiavnica Zmeny a doplnky č. 6 navrhuje:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita –
Viacúčelový športový areál so základnou školou odvádzanie zrážkových vôd
z povrchového odtoku z územia do vodného toku Mestský dvomi výustnými objektmi
v jeho prekrytom úseku. Podrobnejšie v kapitole 23.2.3.
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – parkovacie plochy (parkovací
objekt) zabezpečiť prieskum podmienok realizácie (parkovací objekt) vzhľadom na
predpokladané staré banské dielo, ktoré môže ovplyvniť realizáciu (obmedzenie)
a technické opatrenia pri zakladaní stavieb.
23.2.2. Zásobovanie pitnou vodou
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na
konci
textu
popisujúceho
existujúci
systém
zásobovania pitnou vodou vkladá text v znení:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Riešené územie UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita –
Viacúčelový športový areál so základnou š kolou spadá do II. tlakového pásma
verejného vodovodu mesta s akumuláciou vody vo VDJ Cintorín 1x400 m 3 s kótami
584,5/580,0 m n. m. V súbehu s ulicou A. T. Sytnianskeho je trasované potrubie
DN 150.
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 Lokalita pre parkovacie plochy
Riešené územie UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – parkovacie plochy
(parkovací objekt) spadá do IV. tlakového pásma verejného vodovodu mesta
s akumuláciou vody vo VDJ Hájik 2x650 m 3 s kótami 659,5/ 654,5 m n m. Ulicou
Mierová je trasované potrubie DN 100.
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na
konci
state
„Hydrotechnické
výpočty“
vkladá
text
v znení:
Potreba pitnej vody
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V riešenom území UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita –
Viacúčelový športový areál so základnou školou:
Podľa poskytnutých podkladov je potreba pitnej vody:
Priemerná denná potreba pitnej vody
Q p r = 18,105 m 3 .d - 1
Pracia voda – denne (technológia bazéna) = 4,9 m 3 .d - 1
Priemerná denná potreba pitnej vody spolu = 23,005 m 3 .d - 1 = 0,27 l.s - 1
Maximálna denná potreba pitnej vody
Q m a x = 27,158 m 3 .d - 1
Pracia voda – denne (technológia bazéna) = 4,9 m 3 .d - 1
Maximálna denná potreba p itnej vody spolu = 32,058 m 3 .d - 1 = 0,37 l.s - 1
Maximálna hodinová potreba pitnej vody
Q h = 2,376 m 3 .hod - 1 = 0,32 l.s - 1
Pracia voda – denne (technológia bazéna) = 4,9 m 3 .d - 1
Maximálna hodinová potreba pitnej vody spolu = 7,276 m 3 .h - 1 = 2,02 l.s - 1
 Lokalita pre parkovacie plochy
V riešenom území UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – Parkovacie plochy
(parkovací objekt):
Priemerná denná potreba pitnej vody
Q p r = 2.300 osôb x 5 l.d - 1 = 11,5 m 3 .d - 1 = 0,13 l.s - 1
Maximálna denná potreba pitnej vody
Q m a x = 11,5 m 3 .d - 1 x 1,4 = 16,1 m 3 .d - 1 = 0,18 l.s - 1
Maximálna hodinová potreba pitnej vody
Q h = 0,18 l.s - 1 x 1,8 = 0,32 l.s - 1
Potreba požiarnej vody
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita –
Viacúčelový športový areál so základnou školou:
Podľa poskytnutých podkladov je potreba vody:
Vonkajší požiarny hydrant DN 100 – 1 kus = 12 l.s - 1
Vnútorné požiarne hydranty DN 25 – 8 kusov = 1,9 l.s - 1
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 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – Parkovacie plochy (parkovací
objekt):
Potreba požiarnej vody: podľa STN 92 04 00 minimálne 25 l.s - 1 .
Z kapacitného hľadiska verejného vodovodu správca verejného vodovodu (StVPS,
a.s.) nezabezpečí požiarnu potrebu 25 l.s - 1 vody z existujúcej rozvodnej siete
vodovodu.
Návrh riešenia
Na konci „Návrhovej časti“ sa dopĺňa text v znení:
ÚPN mesta Banská Štiavnic a Zmeny a doplnky č. 6 navrhuje :
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita – Viacúčelový
športový areál so základnou školou napojiť areál na rozvodné potrubie DN 150
verejného vodovodu trasované v súbehu s ulicou A. T. Sytnianskeho prípojkou
DN 100.
 Lokalita pre parkovacie plochy (parkovací objekt ) :
V UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – Parkovacie plochy (parkovací objekt) :
- Napojiť parkovacie plochy (parkovací objekt) na rozvodné potrubie DN 100
verejného vodovodu na ulici Mierová prípojkou DN 100.
- Riešiť zabezpečenie požiarnej vody v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie,
kde budú prepočítané tlakové pomery na navrhovanej vodovodnej prípojke pre
uvažovaný objekt. (potrubie DN 200 napo jené na potrubie DN 250 od križovatky
ulíc Mierová a Lesnícka).
23.2.3. Odkanalizovanie územia a čistenie odpadových vôd
V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č.6 sa
na konci textu popisujúceho existujúci systém odvádzania
a čistenia odpadových vôd vkladá text v znení:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V rámci riešeného územia UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3
Lokalita – Viacúčelový športový areál so základnou školou sú na ulici A. T.
Sytnianskeho vybudované: potrubie DN 1000 verejnej splaškovej kanalizácie
a potrubie DN 400 dažďovej kanalizácie.
 Lokalita pre parkovacie plochy
V rámci riešeného územia UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – parkovacie
plochy (parkovací objekt) je ulicou Mierová trasovaný zberač profilu DN 400 verejnej
kanalizácie mesta. Údolím medzi ulicami Mierová a Lesnícka prechádza zberač DN
600 verejnej kanalizácie mesta.
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V ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 6 sa
na
konci
state
„Hydrotechnické
výpočty“
vkladá
text
v znení:
Množstvo odpadových vôd
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita – Viacúčelový
športový areál so základnou školou:
Odpadové splaškové vody
Podľa poskytnutých podkladov je množstvo splaškových vôd :
Priemerné množstvo splaškových vôd
Q p r = 18,105 m 3 .d - 1 = 0,21 l.s - 1
Zrážkové vody z povrchového odtoku
Podľa poskytnutých podkladov je množstvo zrážkových vôd:
Množstvo zrážkových vôd zo striech : Q d a ž ď = 52,4 l.s - 1
Množstvo zrážkových vôd z komunikácie : Q d a ž ď = 19,7 l.s - 1
Množstvo zrážkových vôd z parkovísk : Q d a ž ď = 13,6 l.s - 1
Množstvo zrážkových vôd z autobusovej zastávky, chodníka a komunikácie na ceste
I/51: Q d a ž ď = 11,77 l.s - 1
 Lokalita pre parkovacie plochy
V UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – Parkovacie plochy (parkovací objekt):
Odpadové splaškové vody
Priemerné množstvo splaškových vôd
Q p r = 11,5 m 3 .d - 1 = 0,13 l.s - 1
Zrážkové vody zo strechy
Plocha strechy cca 0,17 ha, výdatnosť 15 -minútového dažďa 146 l.s - 1 .ha - 1
Q = 146 x 0,17 x 0,9 = 22,3 l.s - 1
Návrh riešenia
Na konci „Návrhovej časti“ sa dopĺňa text v znení:
ÚPN mesta Banská Štiavnica Zmeny a doplnky č. 6 navrhuje:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
V UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3 Lokalita – Viacúčelový
športový areál so základnou školou:
- Odvádzať splaškové odpadové vody (technologické vody z kuchyne cez lapač
tukov) do zberača DN 1000 verejnej splaškovej kanalizácie na ulici
A. T. Sytnianskeho. Vzhľadom na výškové pomery územia budú splaškové vody
prečerpávané.
- Odvádzať zrážkové vody do :
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potoka „Mestský“ dvomi výusťami v jeho prekrytej trase z komunikácie,
parkovacích plôch a strechy objektu v množstve 56,24 l.s - 1 , z toho prečistených
v ORL 13,61 l.s - 1 . Do potoka budú sezónne vypúšťané aj neutrálne bazénové
vody,
do existujúcej dažďovej kanalizácie DN 400 z autobusovej zastávky,
komunikácie a chodníka v množstve 11,77 l.s - 1 .
Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd zohľadňovať požiadavky
na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/20 04 Z.z. a NV SR č. 269/2010,
ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
 Lokalita pre parkovacie plochy
V UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1 Lokalita – Parkovacie plochy (parkovací objekt) :
- Odvádzať splaškové odpadové vody z objektu parkovacieho domu do zberača
DN 600 trasovaného údolím medzi ulicami Mierová a Lesnícka.
- Odvádzať zrážkové vody zo strechy do vsaku.
Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd zohľadňovať požiadavky
na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/20 04 Z.z. a NV SR č. 269/2010,
ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Ochranné pásma verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete
V

rá mci Za D

č. 6 bez zmeny

23.3. Zásobovanie elektrickou energiou
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text v znení:
Rešpektovať koncepciu predloženého návrhu v zmysle „ÚPN mesta Banská Štiavnica
- Zmeny a doplnky č. 6, ktorá navrhuje:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Lokalita s viacúčelovým športovým areálom so základnou školou bude zásobovaná
elektrickou energiou z novonavrhovanej transformačnej stanice. Nová trafostanica je
uvažovaná ako voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica do 630 kVA,
s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN. Umiestnená bude v rámci areálu školy.
Napäťová sústava: 3+N+PE, AC, 50Hz , 230/400V - TN – S,
predpoklad zaťaženia objektu: P inšt.: 618 kW / súč. / P súč.: 469 kW .
Prípojka VN na trafostanicu bude v zastavanej časti riešen á ako zemná káblová.
Rozvody NN budú riešené ako zemné káblové , dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení j e potrebné tieto riešiť
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného
zariadenia“.
Podrobné zhodnotenie a technické riešenie bude predmetom projektovej
dokumentácie, so spresnením v aktuálnom čase investičnej prípravy.
 Lokalita pre parkovacie plochy
Navrhovaná dopravná vybavenosť parkovacích plôch vo forme viacpodlažného
parkovacieho objektu bude z ásobovaná elektrickou energiou z novonavrhovanej
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transformačnej stanice. Nová transformačná stanica je uvažovaná ako voľne stojaca
betónová kiosková transformačná stanica, resp. ako súčasť parkovacieho objektu,
s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN. Jej potrebný výkon vyplynie z reálnych
podmienok spresnených v rámci investičnej a projektovej prípravy.

Ako možné riešenie s potrebou overenia v rámci nadväznej projektovej fázy sa javí
aj využitie blízko situovanej existu júcej transformačnej stanice označenej
v pôvodnom ÚPN mesta ako 4.10 – Podhájik - Ulica mierová, o výkone
400 kVA (súčasný stav) a 630 kVA (návrh pôvodného ÚPN mesta).
Prípojka VN na trafostanicu bude v zastavanej časti riešená a ko zemná káblová.
Rozvody NN budú riešené ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m.
V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení j e potrebné tieto riešiť
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodn ého
zariadenia“.
Podrobné zhodnotenie a technické riešenie bude predmetom projektovej
dokumentácie, so spresnením v aktuálnom čase investičnej prípravy.
/ Regulatívy a zásady zásobovania elektrickou energiou:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Podmieňujúcim predpokladom výstavby Viacúčelového športového areálu so
základnou školou sú tieto preložky inžinierskych sietí a zariadení:
- preložka podzemného káblového VN vedenia č.331 (22 -AXEKVCEY 3x1x70)
z dôvodu zmeny usporiadania terénu a konfliktnej polohy s novobudovanou lávkou
sprístupňujúcou objekt základnej školy, správca SSE -D a.s.,
- preložka NN vzdušného vedenia 3x70+50 ALFE z dôvodu zmeny usporiadania
terénu a konfliktnej polohy z navrhovanými plochami športovísk, správca SSE -D
a.s.,
- preložka NN vzdušnej prípojky z dôvodu zmeny usporiadania terénu a konfliktnej
polohy z navrhovanými plochami športovísk, správca SSE -D a.s.,
- prípojku VN na trafostanicu v zastavanej časti riešiť ako zemn ú káblovú,
- novú trafostanicu uvažovať ako voľne stojacu betónovú kioskovú, do 630 kVA,
- rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdr oja max.350 m,
- v prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení tieto riešiť v zmysle
zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného
zariadenia“.
 Lokalita pre parkovacie plochy
- V rámci nadväznej investičnej a projektovej prípravy overiť možnosť a podmienky
napojenia navrhovanej dopravnej vybavenosti parkovacích plôch vo forme
neuzatvoreného viacpodlažného parkovacieho objektu na existujúcu blízku
transformačnú stanicu označenú v pôvodnom ÚPN mesta ako 4.10 – Podhájik –
Ulica mierová, o výkone 400 kVA (súčasný stav) a 630 kVA (návrh pôvodného
ÚPN mesta),
- prípojku VN na trafostanicu v zastavanej časti riešiť ako zemnú káblovú,
- novú trafostanicu uvažovať ako voľne stojacu betónovú kioskovú, do 630 kVA,
- rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m,
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- v prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení tieto riešiť v zmysle
zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného
zariadenia“.
Verejnoprospešné stavby:
Dopĺňajú sa nové verejnoprospešné stavby:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
(UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3)

E02 Preložka úseku trasy elektrického VN vedenia č.331
E03 Nové elektromagnetické rozvodné zariadenie (transformačná stanica pre
viacúčelový športový areál so základnou školou).
23.4. Zásobovanie teplom a plynom
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text v znení:
Rešpektovať koncepciu predloženého návrhu v zmysle „ÚPN mesta Banská Štiavnica
- Zmeny a doplnky č. 6, ktorá navrhuje:
23.4.1. Zásobovanie plynom
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Navrhovaný viacúčelový športový areál so základnou školou bude zásobovaný
plynom nasledovne:
Predpokladaná celková ročná spotreba plynu: 38135 m 3 /rok.
Z hľadiska kapacity distribučnej siete zásobovanie riešeného územia zemným
plynom pri max. hodinovom odbere 27 m 3 /hod je navrhované z existujúceho STL
plynovodu DN 300, PN 100 kPa, vedeného v ul. A. T. Sytnianskeho. Pripojenie
areálu na rozvod zemn ého plynu je navrhnuté z preloženej trasy STL plynovodu
DN300 prebiehajúcej západnou hranicou južnej časti areálu , medzi ulicami
Sytnianskeho a Trate mládeže.
Podrobné technické riešenie bude predmetom nadväznej investičnej prípravy
a projektovej dokumentácie .
 L okalita pre parkovacie plochy
Navrhovaná dopravná vybavenosť parkovacích plôch vo forme viacpodlažného
parkovacieho objektu nebude vyžadovať zásobovanie plynom.
23.4.2. Zásobovanie teplom
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
Ohrev teplej vody bude realizovaný centrálne, v kombinovanom solárnom stojatom
akumulačnom ohrievači vody. Zdrojom tepla bude kaskáda tepelných čerpadiel,
bivalentný plynový kondenzačný kotol a solárna energia.
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Teplotechnická bilancia
- potreba tepla na ústredné vykurovanie maximálna hodinová: 192,38 kW/ > 692,57
MJ/h
- potreba tepla na ústredné vykurovanie priemerná ročná: 1269,57 GJ/rok > 352,66
MWh/rok
- potreba tepla na prípravu teplej vody maximálna hodinová: 90 kW/ > 324 MJ /h
- potreba tepla na prípravu teplej vody priemerná ročná: 445,50 GJ/rok > 123,75
MWh/rok
- solárne zisky: 39,60 MWh/rok
- potreba tepla na prevádzku bazéna maximálna hodinová: 105 kW/ > 378 MJ/h
- potreba tepla na prevádzku bazéna priemerná ročná: 1433,16 GJ /rok > 398,10
MWh/rok.
 L okalita pre parkovacie plochy
Predpokladá sa, že n avrhovaná dopravná vybavenosť parkovacích plôch vo forme
viacpodlažného parkovacieho objektu bude vyžadovať minimálne nároky na
zásobovanie teplom. Pôjde len o prípravu teplej úžitkovej vody pre umývadlá
v sociálnych zariadeniach. Príprava je navrhovaná pomocou lokálnych elektrických
prietokových ohrievačov vody.
/ Regulatívy a zásady zásobovania plynom a teplom :
Zásobovanie plynom
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
Podmieňujúcim predpokladom výstavby Viacúčelového športového areálu so
základnou školou v katastri obce Banská Štiavnica je preložka časti STL plynovodu
DN300 OC v rozsahu vyznačenom v grafickej časti, z dôvodu zmeny usporiadania
terénu a konfliktnej polohy s novobudovanou lávkou sprístupňujúcou objekt
základnej školy, správca SPP - distribúcia a.s.
 L okalita pre parkovacie plochy
Navrhovaná dopravná vybavenosť parkovacích plôch vo forme viacpodlažného
parkovacieho objektu nebude vyžadovať zásobovanie plynom a preto regulatívy
a zásady zásobovania plynom nie sú aktuálne.
Verejnoprospešné stavby:
Dopĺňa sa nová verejnoprospešná stavba:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
(UO 7 Šachta František – Stanica – ÚPC 7.2/FPB 7.2.3)

E01 Preložka časti STL plynovodu DN300 OC v rozsahu vyznačenom v grafickej
časti
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23.5. Spoje a telekomunikačné zariadenia
23.5.1. Telekomunikácie
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text v znení:
Rešpektovať koncepciu predloženého návrhu v zmysle „ÚPN mesta Banská Štiavnica
- Zmeny a doplnky č. 6, ktorá navrhuje:
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
Navrhovaný areál bude vyžadovať pripojenie na elektronickú telekomunikačnú sieť.
Uvažovaná je prípojka optickým káblom . Miesto a spôsob napojenia bude určené
v rámci nadväznej prípravy územného rozvoja lokality na základe vyjadrení
poskytovateľa služieb.
Jestvujúce a navrhované trasy ako aj ochranné pásma vedení a zariadení je
potrebné rešpektovať v zmysle § 68 a 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách.
 L okalita pre parkovacie plochy
Predpokladá sa, že n avrhovaná dopravná vybavenosť parkovacích plôch vo forme
viacpodlažného parkovacieho objektu bude vyžadovať pripojenie na elektronickú
telekomunikačnú sieť. Miesto a spôsob napojenia bude určené v rámci nadväznej
prípravy územného rozvoja lokality na základe vyjadrení poskytovateľa služieb.
Jestvujúce a navrhované trasy ako aj ochranné pásma veden í a zariadení je
potrebné rešpektovať v zmysle § 68 a 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách.
23.5.2. Miestny rozhlas.
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.5.3. Rozvod televízneho signálu
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.6. Odpadové hospodárstvo
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text v znení:
Rešpektovať koncepciu predloženého návrhu v zmysle „ÚPN mesta Banská Štiavnica
- Zmeny a doplnky č. 6, ktorá navrhuje:
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
Nakladanie s odpadmi bude prebiehať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z.
Jednotlivé druhy odpadov budú vyvezené na skládku tomu určenú, alebo budú
následne rekultivované, odpady nebezpečné pre životné prostredie budú odovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
 L okalita pre parkovacie plochy
Nakladanie s odpadmi bude prebiehať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z.
Jednotlivé druhy odpadov budú vyvezené na skládku tomu určenú, alebo budú
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následne rekultivované, odpady nebezpečné pre životné prostredie budú odovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
23.7. Ochranné pásma
23.7.1. Ochranné pásmo vodárenských zdrojov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.7.2. Ochranné pásma veľkokapacitných zariadení chovu
hospodárskych zvierat
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.7.3. Ochranné pásma dopravných zariadení
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.7.4. Ochranné pásma technickej infraštruktúry
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.8. Ochranné pásma iného druhu
23.8.1. Ochranné pásmo lesa
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.8.2. Ochranné pásmo pohrebiska
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

23.9. Ostatné obmedzujúce faktory
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

P ô v o d n ý n á z o v k a p i t o l y 24. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍNEHO
POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO
FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY s a m e n í a z n i e :
24. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
Na konci kapitoly sa vkladá text:
Katastrálne územie: Banská Štiavnica (č.801470)
Návrh ÚPN Mesta Banská Štiavnica - Zmeny a doplnky č.6 / Lokalita Viacúčelový
športový areál so základnou školou a lokalita parkovacie plochy sú situované na
k.ú. mesta Banská Štiavnica v rámci zastavaného územia k 1. 1. 1990.
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Charakteristika lokalít - návrh


Lokalita - viacúčelový športový areál so základnou školou
(č. 7.2.3)

Plocha je určená na zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (viacfunkčný
areál so základnou školou vyššieho významu vrátane technického a dopravného
vybavenia), v zastavanom území k 01. 01. 1990.
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (nie je poľnohospodárska pôda).
Lokalita nevyžaduje vyhodnotenie záberov p oľnohospodárskej pôdy.


Lokalita - Parkovacie plochy
(označenie D27 )

Plocha je určená na parkovacie plochy vyššieho významu ( verejné záchytné
parkovisko formou parkovacieho objektu ), situovaná v rámci funkčnej plochy –
obytné územie v zastavanom území k 01. 01. 1990.
Na úrovni pôvodného ÚPN mesta sú parkovacie plochy vyznačené len symbolom ako
VPS - dopravná vybavenosť bez vyhodnotenia záberov PP.
Uvedený princíp je akceptovaný a uplatnený aj v ZaD č.6 / Lokalita - Parkovacie
plochy.

25. ZÁVÄZNÁ ČASŤ – viď v obsahu DIELA „C“
Zmeny a doplnky v rámci ZaD č.6 -viď v obsahu DIELA „C“

III. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Prílohy:
Za PRÍLOHU č.2 sa dopĺňa príloha č.3
(ZaD č.6)
PRÍLOHA č. 3 (ZaD č. 6) – ROZHODNUTIE O URČENÍ PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA
MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Bratislava, 4. máj 2015


ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

43

DIEL „C“
IV. TEXTOVÁ ZÁVÄZNÁ ČASŤ – DIEL „C“ (NÁVRH)
Úvod: Zmeny a doplnky č. 6 záväznej časti ÚPN mesta Bans ká Štiavnica
a nadväzných zmien a doplnkov, vyhlásenej VZN č.2/2006, upravenej VZN
č.12/2008, VZN č.6/2009, VZN č.6/2012, VZN č. 7/2013 a VZN č. 3/2015
A) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA V ČLENENÍ NA FUNKČNÉ
A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY

26. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

27. ZÁSADY URBANISTICKEJ KONCEPCIE
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

28. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE RIEŠENIE VZŤAHU SÍDLA A ZÁUJMOVÉHO
ÚZEMIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

29. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNO -PRIESTOROVEJ KOSTRY MESTA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

30. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA URBANISTICKÝCH OBVODOV A ICH
ČASTÍ
Text urbanistického obvodu UO 4 - Pod Kalváriou
sa na konci state dopĺňa nasledovne:
 Lokalita pre parkovacie plochy
/ UO 4 - O Pod Kalváriou - ÚPC 4-1
Navrhované funkčné využitie
Verejná dopravná vybavenosť - verejné záchytné parkovisko s max.
predpokladanou kapacitou 200 - 250 parkovacích miest a k nemu prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia , v návrhovom období (NO).
V rámci ZaD č.6 zmena funkčného využitia územia určeného platným územným
plánom mesta pre obytné územie - plochy obytných domov a k nim prislúchajúce
ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

44

nevyhnutné zariadenia pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) formou rodinných
domov na funkciu verejnej dopravnej vybavenosti.
Zmena funkčného využitia je vyvolaná spoločenskou potrebou odbremenenia
centrálnej časti mesta od nárastu nežiaducej dopravnej záťaže automobilovou
dopravou.
Rozvoj funkcie verejnej dopravnej vybavenosti v území ochranného pásma
Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica riešiť vo svažitom teréne formou
viacpodlažného parkovacieho objektu. Terén v úrovni Mierovej ulice môže parkovací
objekt presahovať max. 1 podla žie, s možným strešným prekrytím.
Dopravné napojenie riešiť prioritne z Mierovej ul ice, resp. tiež z Lesníckej ulice.
Možnosti dopravného napojenia spresniť v rámci projektovej prípravy predmetnej
investície.
Regulatívy pre UO 4 - O Pod Kalváriou - ÚPC 4-1 v rámci
navrhovanej lokality pre parkovacie plochy (ZaD č.6) sa
dopĺňajú o tieto regulatívy uvedené pod písm. d) až k):
d) V rámci lokality pre parkovacie plochy riešiť maximálny možný počet parkovacích
miest verejného záchytného parkoviska , s hornou hranicou 250 stojísk.
e) Záchytné parkovisko riešiť prioritne formou parkovacieho domu.
f) Terén v úrovni Mierovej ulice môže parkovací objekt presahovať max. 1 podlažie,
s možným strešným prekrytím.
g) Koncepciu územného rozvoja lokality vo vzťahu k záchytnému parkovisku
konzultovať v nadväzných fázach projektovej prípravy priebežne s KPÚ Banská
Bystrica, nakoľko sa navrhované záchytné parkovisko nachádza v ochrannom
pásme pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica.
h) Pred uplatnením zámerov pre výstavbu je potrebné spracovať priestorovú štúdiu
a zakreslenie návrhu do súčasných pohľadových uhlov na základe výškopisného
a polohopisného zamerania terénu predmetnej lokality.
i) Vzhľadom na zložitú morfológiu terénu zabezpečiť pred uplatnením zámerov pre
výstavbu podrobné overenie územnotechnických podmienok.
j) Údolím medzi ulicami Mierová a Lesnícka prechádza zberač DN 600 verejnej
kanalizácie mesta, z čoho pravdepodobne vyplynú územné obmedzenia, prípadne
aj technické opatrenia pri zakladaní stavieb a potrebné vyjadrenia príslušných
orgánov.
k) Pred uplatnením zámerov pre výstavbu parkovacích plôch (parkovací objekt) sa
musí vykonať prieskum podmienok vzhľadom na predpokladané staré podzemné
banské dielo (odvodňovacia štôlňa Michal) trasované priľahlým údolím
(pravdepodobne v súbehu s verejnou kanalizáciou), z čoho môžu tiež vyplynúť
obmedzenia, prípadne aj technické opatrenia pri zakladaní stavieb a vyjadrenia
príslušných orgánov.
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Text urbanistického obvodu UO 7 – Šachta František stanica sa na konci state dopĺňa nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
/ UO 7 – P, Šachta František – stanica
Navrhované funkčné využitie
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - Viacúčelový športový areál
so základnou školou v návrhovom období (NO).
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou , zadefinované v rámci UO 7 –
Šachta František - stanica v pôvodne schválenom ÚPN mesta Banská Štiavnica bez
možnosti uplatnenia základnej telovýchovy a športu a základného školstva
a výchovy, sa dopĺňa o možnosť situovania Viacúčelového športového areálu so
základnou školou s nadštandardne a špecificky orientovaným režimom.
Regulatívy pre UO 7 – Šachta František - stanica
v rámci navrhovanej lokality - Viacúčelový športový areál
so základnou školou sa dopĺňajú o nový regulatív
funkčného využitia uvedený pod písm. f):
f) Viacúčelový športový areál so základnou školou riešiť v rámci UO 7 – P, Šachta
František – stanica ako plnohodnotnú funkčnú súčasť zmiešaného územia
s prevažne mestskou štruktúrou.

B) URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH
PODMIENOK VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH
VYUŽITIA, URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH
31. REGULATÍVY FUNKČNÝCH ÚZEMÍ - URČENIE PRÍPUSTNÝCH,
OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK VYUŽITIA
JEDNOTLIVÝCH PLÔCH
Úvod kapitoly bez zmien
31.1. OBYTNÉ ÚZEMIA
Na záver podkapitoly 31.1. sa dopĺňa text:
Akceptovať návrh ZaD č.6, uplatňujúci pri územnom rozvoji Lokality pre parkovacie
plochy / UO 4 - O Pod Kalváriou - ÚPC 4-1 výnimočne prípustné umiestnenie
hromadných parkovacích plôch v zmysle schváleného ÚPN mesta Banská Štiavnica.
Rozvoj funkčného územia Lokality pre parkovacie plochy riešiť prioritne formou
viacpodlažného parkovacieho objektu o kapacite 200 – 250 parkovacích miest, ako
verejnoprospešnú stavbu.
Lokalitu pre parkovacie plochy riešiť ako verejné záchytné parkovanie, výlučne pre
osobné automobily. Nie je prípustné v predmetnej lokalite uvažovať s parkovaním
autobusov.
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31.2. ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S PREVAŽNE MESTSKOU ŠTRUKTÚROU
Na záver podkapitoly 31.2. sa dopĺňa text:
Akceptovať návrh ZaD č.6 a v rámci územného rozvoja Lokality UO 7 – P, Šachta
František – stanica považovať Viacúčelový športový areál so základnou školou
vyššieho významu s nadštandardne a špecificky orientovaným režimom za prípustnú
súčasť zmiešaného územia s prevažne mestskou štru ktúrou.
31.3. ZMIEŠANÉ ÚZEMIA S PREVAHOU PLÔCH PRE OBYTNÉ BUDOVY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

31.4. VÝROBNÉ ÚZEMIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

31.5. REKREAČNÉ ÚZEMIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

31.6. PLOCHY VEREJNEJ ZELENE
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

32. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA A PODLAŽNOSTI
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny.

C) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA
ÚZEMIA

33. NÁVRH SOCIOEKONOMICKÉHO ROZVOJA
33.1. REGULATÍVY VŠEOBECNÉ
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.2. REGULATÍVY BÝVANIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.3. REGULATÍVY PRE ROZVOJ ŠKOLSTVA
Na konci podkapitoly 32.3.sa dopĺňa nová odrážka
s textom:
- V rámci rozvoja školstva uvažovať v návrhovom období (NO) s uplatnením
viacúčelového športového areálu so základnou školou vyššieho významu ,
s nadštandardne a špecificky orientovaným režimom . Jeho lokalizáciu orientovať
v Lokalite UO 7 – P, Šachta František – stanica, ako súčasť zmiešaného územia
s prevažne mestskou štruktúrou.
ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

47

33.4. REGULATÍVY KULTÚRY A OSVETY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.5. REGULATÍVY USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA
KULTÚRNOHISTORICKÉHO DEDIČSTVA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.6. REGULATÍVY ROZVOJA ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.7. REGULATÍVY OBCHODNEJ VYBAVENOSTI
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.8. REGULATÍVY ROZVOJA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.9. REGULATÍVY ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.10. REGULATÍVY ŤAŽBY A ÚPRAVY NERASTNÝCH SUROVÍN
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.11. REGULATÍVY PRIEMYSELNEJ VÝROBY, SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
A VÝROBNÝCH
SLUŽIEB
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.12. REGULATÍVY POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.13. REGULATÍVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
V

rá mc i Za D

č.6 bez zmeny

33.14. REGULATÍVY REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.15. ZÁSADY A REGULATÍVY CIVILNEJ OCHRANY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

33.16. REGULATÍVY POŽIARNEJ OCHRANY
V r á m c i Z a D č . 6 sa regulatívy požiarnej ochrany
dopĺňajú o bod d), v znení:
d) rešpektovať skutočnosť, že z hľadiska kapacitných možností existujúceho
verejného vodovodu StVPS, a.s. nezabezpečí v UO 4 Pod kalváriou pre rozvojovú
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lokalitu – Parkovacie plochy (parkovací dom) potrebu požiarnej vody v množstve
minimálne 25 l.s - 1 . Problematiku
riešiť v ďalších stupňoch projektovej
dokumentácie.
33.17. REGULATÍVY OCHRANY PRED POVODŇAMI
V r á m c i Z a D č . 6 sa regulatívy ochrany pred povodňami
dopĺňajú o text v znení:
V zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. je potrebné zabezpečiť
ochranu inundačných území vodných tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné
nevhodné činnosti. Pokiaľ nie je na toku vysledované inundačné územie je potrebné
postupovať podľa § 46 zákona o vodách č. 364/20 04 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

D) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
34. REGULATÍVY TECHNICKÉHO ROZVOJA
34.1. REGULATÍVY DOPRAVY
Na konci kapitoly regulatívov dopravy sa dopĺňa text
vyplývajúci z riešenia ZaD č.6 nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
- V rámci UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3 akceptovať
rozvojový zámer viacúčelového športového areálu so základnou školou vyššieho
významu a špecifického štandardu.
- Riešenú lokalitu pre osobnú dopravu a zásobovanie dopravne napojiť zo štátnej
cesty III/2537.
- Dopravné napojenie navrhovanej lokality bude riešené v súlade s platnou
legislatívou.
- Na ceste I/51 (ul. A. T. Sytnianskeho) v kontakte s areálom školy, zabezpečiť
vybudovanie odstavného pruhu pre osobné autá (výstup a nástup účastníkov
vozených do areálu školy).
- Napojenie účastníkov lokality na hromadnú dopravu riešiť bezprostredne blízkymi
autobusovými zastávkami na ul. A. T. Sytnianskeho a ul. Trat e mládeže. Na ulici
A. T. Sytnianskeho vybudovať samostatný zastávkový pruh.
- Pre pešiu dopravu do lokality realizov ať na ul. A. T. Sytnianskeho chodník o min.
šírke 2,75 m. Na ul. Trate mládeže chodník o min. šírke 2,0 m.
-

Vzhľadom na predpokladanú väčšiu intenzitu hluku z dopravy na ceste I/51 v prieťahu
intravilánom, teda aj na ul. A. T. Sytnianskeho vo vzťahu k riešenej lokalite uvažovať
v prípade potreby s protihlukovými opatreniami, okrem stavebnotechnických úprav
objektov tiež vytvorením optimálnej formy bariéry rešpektujúcej dané prostredie, v dĺžke
cca 50 m. Forma bariéry bude predm etom riešenia v rámci následnej projektovej fázy.
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- Pri riešení protihlukových opatrení vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na
základe intenzity motorovej dopravy.
 Lokalita pre parkovacie plochy
- V rámci UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1. akceptovať využitie časti
územia pre funkciu verejnej dopravnej vybavenosti vyššieho významu - záchytné
parkovacie plochy pre OA.
- Záchytné parkovacie plochy o požadovanej kapacite 200 – 250 parkovacích miest
s príslušnou vybavenosťou riešiť prioritne formou viacpodlažného parkovacieho
objektu a sledovať tak čo najmenší záber funkčnej plochy.
- Navrhované záchytné parkovacie plochy lokalizovať medzi ulicami Mierová
a Lesnícka.
- Dopravné napojenie navrhovanej
legislatívou.

lokality bude riešené v súlade s platnou

- Vzhľadom na blízkosť obytných objektov parkovací objekt umiestniť vo
vzdialenosti min. 10 m od vozovky Mierovej ulice a vytvoriť tak priestor pre
uplatnenie izolačnej stromovej zelene.
- Zabezpečenie kvality životného prostredia okolitých bytových domov v kontakte
s navrhovaným parkovacím objektom riešiť dopravnou štúdiou intenzity motorovej
dopravy s posúdením hlukovej situácie.
- Za dôležité považovať vhodnú časovú dostupnosť pre peších a pešiu nadvä znosť
navrhovaného parkovacieho objektu na Mierovej ul. na centrum mesta a riešiť ju
formou atraktívnej pešej komunikácie.
- V blízkosti parkovacieho objektu umiestniť obojstrannú autobusovú zastávku
MHD.
- Vjazd do parkovacieho objektu riešiť vo vzdialenost i min. 40 m od autobusovej
zastávky. Optimálna vzdialenosť je 50 m (STN 736425).
- Pri parkovacom objekte s kapacitou cca 250 parkujúcich vozidiel je predpoklad
dennej zaťaženosti pri obrátkovosti 3 vozidiel na 1 miesto cca 700 – 750
osobných áut. To predsta vuje pri priemernej obsadenosti 3 osôb / 1 vozidlo (pre
cesty rekreačné) 2000 - 2300 osôb. Takýto počet osôb vyžaduje riešiť potrebnú
vybavenosť – informačný systém, hygienické sociálne zariadenia a občerstvenie.
- Pre lepšiu organizáciu dopravy a zníženie hlučnosti z dopravy na Mierovej ul.
overiť v nadväznej projektovej fáze možné napojenie dopravy do parkovacieho
objektu tiež príjazdovou komunikáciou z cesty I/51 (z Lesníckej ulice). Vhodnosť
dopravného napojenia na cestu I/51 je potrebné v prípade aktuálnosti úvahy
preukázať v následných fázach investičnej a projektovej prípravy na základe
dopravno - inžinierskych podkladov a dopravnej výkonnosti cesty I/51.
34.2. REGULATÍVY POVRCHOVÝCH VÔD, VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

34.3. ZÁSADY A REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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34.4. REGULATÍVY PRE ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
Na konci kapitoly regulatívov pre odvedenie a čistenie
odpadových vôd sa dopĺňa text v nasledovnom znení:
Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd zohľadňovať požiadavky
na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2014 Z.z. a NV SR č. 269/2010,
ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
34.5. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Na konci kapitoly regulatívov zásobovania elektrickou
energiou sa dopĺňa text vyplývajúci z riešenia ZaD č.6
nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Podmieňujúcim predpokladom výstavby Viacúčelového športového areálu so
základnou školou sú tieto preložky inžinierskych sietí a zariadení:
- Preložka VN vedenia č.331 (22 -AXEKVCEY 3x1x70) z dôvodu zmeny usporiadania
terénu a konfliktnej polohy s novobudovan ou lávkou sprístupňujúcou objekt
základnej školy, správca SSE -D a.s.
- Preložka elektromagnetického zariadenia bude vykonaná v spolupráci so SSE -D,
sekcia Projektový manažment v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §45 “Preložka
elektromagnetického rozvodného zar iadenia“.
- Prípojku VN na trafostanicu v zastavanej časti riešiť ako zemnú káblovú.
- Novú trafostanicu uvažovať ako voľne stojacu betónovú kioskovú, do 630 kVA.
- Rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
- V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení tieto riešiť v zmysle
zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného
zariadenia“.
 Lokalita pre parkovacie plochy
- V rámci nadväznej investičnej a projektovej prípravy overiť možnosť a podmienky
napojenia navrhovanej dopravnej vybavenosti parkovacích plôch vo forme
neuzatvoreného viacpodlažného parkovacieho objektu na existujúcu blízku
transformačnú stanicu označenú v pôvodnom ÚPN mesta ako 4.10 – pod Hájikom
– Ulica mierová, o výkone 400 kVA (súčasný stav) a 630 kVA (návrh pôvodného
ÚPN mesta).
- Prípojku VN na trafostanicu v zastavanej časti riešiť ako zemnú káblovú.
- Novú trafostanicu uvažovať ako voľne stojacu betónovú kioskovú, do 630 kVA.
- Rozvody NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.
- V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení tieto riešiť v zmysle
zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného
zariadenia“.
34.6. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Na záver podkapitoly regulatívov zásobovania plynom sa
dopĺňa text:
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Dodržať nasledovné regulatívy riešenia ÚPN mesta Banská Štiavnica – ZaD č.6:
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
- Z hľadiska kapacity distribučnej siete zásobovanie riešeného územia zemným
plynom pri max. hodinovom odbere 27 m 3 /h realizovať z existujúceho STL
plynovodu DN 300, PN 100 kPa, vedeného v ulici A. T. Sytnianskeho. Pripojenie
areálu na rozvod zemného plynu riešiť z preloženej trasy STL plynovodu DN300
prebiehajúcou západnou hranicou južnej časti areálu, medzi ulicami Sytnianskeho
a Trate mládeže.
- Podrobné technické riešenie bude predmetom projektovej dokumentácie, so
spresnením v aktuálnom čase investičnej prípravy.
- Podmieňujúcim predpokladom výstavby Viac účelového športového areálu so
základnou školou v katastri obce Banská Štiavnica je preložka časti STL
plynovodu DN300 OC v rozsahu vyznačenom v grafickej časti, z dôvodu zmeny
usporiadania terénu a konfliktnej polohy s novobudovanou lávkou sprístupňujúcou
objekt základnej školy, správca SPP - distribúcia a.s.
 Lokalita pre parkovacie plochy
- Parkovacie plochy vyššieho významu (verejné záchytné parkovisko formou
parkovacieho objektu), situované v rámci funkčnej plochy – obytné územie,
neuvažuje so zásobovaním riešeného územia zemným plynom.
34.7. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA TEPLOM
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

34.8. REGULATÍVY TELEKOMUNIKÁCIÍ
Na záver podkapitoly 34.8. sa dopĺňa text:
Dodržať nasledovné regulatívy riešenia ÚPN mesta Banská Štiavnica – ZaD č.6
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
- Uvažovať pripojenie navrhovaného areálu na elektronickú telekomunikačnú sieť
prípojkou optickým káblom.
- Miesto a spôsob napojenia bude určené v rámci nadväznej projektovej prípravy na
základe vyjadrení poskytovateľa služieb.
- Jestvujúce a navrhované trasy ako aj ochranné pásma vedení a zariadení
rešpektovať v zmysle § 68 a 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách.
 L okalita pre parkovacie plochy
- V prípade, že navrhovaná dopravná vybavenosť parkovacích plôch vo forme
viacpodlažného parkovacieho objektu bude vyžadovať pripojenie na elektronickú
telekomunikačnú sieť, bude pripojenie riešené pr ípojkou optickým káblom.
- Miesto a spôsob napojenia bude určené v rámci nadväznej projektovej prípravy na
základe vyjadrení poskytovateľa služieb.
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- Jestvujúce a navrhované trasy ako aj ochranné pásma vedení a zariadení
rešpektovať v zmysle § 68 a 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách.
34.9. REGULATÍVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text v znení:
Dodržať nasledovné regulatívy riešenia ÚPN mesta Banská Štiavnica – ZaD č.6
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
UO 7 – P, Šachta Franti šek - stanica Lokalita – FPB 7.2.3

- Nakladanie s odpadmi realizovať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z.
- Jednotlivé druhy odpadov budú vyvezené na určenú skládku, alebo budú následne
rekultivované, odpady nebezpečné pre životné prostredie budú odovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
 L okalita pre parkovacie plochy
UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1.
- Nakladanie s odpadmi realizovať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z.
- Jednotlivé druhy odpadov budú vyvezené na určenú skládku, alebo budú následne
rekultivované, odpady nebezpečné pre životné prostredie budú od ovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
34.10. ZÁSADY A REGULATÍVY ZARIADENÍ CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

E) ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH
HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA
EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE
35. REGULATÍVY KULTÚRNO HISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY
A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY
KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY
VRÁTANE PLÔCH ZELENE
35.1. OCHRANA KULTÚRNYCH HODNÔT
Na konci textu sa vkladá nový odsek:
Dodržať nasledovné regulatívy riešenia ÚPN mesta Banská Štiavnica – ZaD č.6
 L okalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
Akceptovať rozvojové podmienky vzťahujúce sa na územie ochranného pásma
Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica.

ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6 - (návrh)

ARCH.EKO, s.r.o. / 2017

53

Pri realizácii zemných prác v riešenom území je z hľadiska ochrany
archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona č. 46/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
potrebné ku realizácii pripravovanej stavebnej činnosti na predmetnom území
vyžiadať si vyjadrenie KPÚ Banská Bystrica. KPÚ Banská Bystrica bude
posudzovať projekt jednotlivo z hľadiska prípustn osti prác a nevyhnutnosti
vykonať archeologický výskum.
 Lokalita pre parkovacie plochy
Pri dopravno-technickom, stavebno -technickom riešení a urbanisticko architektonickej koncepcii parkovacej funkcie docieliť súlad a akceptovať
významnosť kultúrno-historických hodnôt územia Pod kalváriou. Verejné záchytné
parkovisko riešiť prioritne formou parkovacieho objektu, s maximálne možným
počtom 250 parkovacích miest, pri maximálne možnom zachovaní zelene a kvalít
životného prostredia obytného územi a.
Pri realizácii zemných prác v riešenom území je z hľadiska ochrany
archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona č. 46/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
potrebné ku realizácii pripravovanej stavebnej činnosti na predmetnom území
vyžiadať si vyjadrenie KPÚ Banská Bystrica. KPÚ Banská Bystrica bude
posudzovať projekt jednotlivo z hľadiska prípustnosti prác a nevyhnutnosti
vykonať archeologický výskum.
35.1.1. Pamiatkovo chránené územie - pamiatková rezervácia (PR)
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

35.1.2. Územie sídla mimo pamiatkovej rezervácie (PR)
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

35.2. OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

35.3. REGULATÍVY KRAJINNOEKOLOGICKÉ
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

35.4. REGULATÍVY OBHOSPODAROVANIA PÔDY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

35.5. REGULATÍVY OBHOSPODAROVANIA LESOV
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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F) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
36. REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
36.1. REGULATÍVY VŠEOBECNÉ
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

36.2. REGULATÍVY OCHRANY OVZDUŠIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

36.3. REGULATÍVY OCHRANY VÔD
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

36.4. REGULATÍVY OCHRANY PÔDNEHO FONDU
V

rá mci Za D

č. 6 bez zmeny

36.5. REGULATÍVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Na konci podkapitoly sa dopĺňa text v znení:
Dodržať nasledovné regulatívy riešenia ÚPN mesta Banská Štiavnica – ZaD č.6
 L okalita - V iacúčelový športový areál so základnou školou
UO 7 – P, Šachta Franti šek - stanica Lokalita – FPB 7.2.3

- Nakladanie s odpadmi realizovať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z.
- Jednotlivé druhy odpadov budú vyvezené na určenú skládku, alebo budú následne
rekultivované, odpady nebezpečné pre životné prostre die budú odovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
 L okalita pre parkovacie plochy
UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1.
- Nakladanie s odpadmi realizovať v zmysle Zákona o odpadoch č. 79 / 2015 Z.z.
- Jednotlivé druhy odpadov budú vyvezené na určenú skládku, alebo budú následne
rekultivované, odpady nebezpečné pre životné prostredie budú odovzdané
organizáciám zaoberajúcim sa zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
36.6. REGULATÍVY HLUKU A VIBRÁCIÍ
Na konci kapitoly regulatívov hluku a vibrácií sa dopĺňa
text vyplývajúci z riešenia ZaD č.6 nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3
Vzhľadom na predpokladanú väčšiu intenzitu hluku z dopravy na ceste I/51
v prieťahu intravilánom, teda aj na ul. A. T. Sytnianskeho vo vzťahu k riešenej
lokalite je potrebné:
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- dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUBB -2016/14005-2/44521/NIŽ,
VAC zo dňa 14. 06. 2016 o zámere objektu viacúčelového športového areálu
a základnej školy,
-

vzhľadom na predpokladanú väčšiu intenzitu hluku z dopravy na ceste I/51 v prieťahu
intravilánom, teda aj na ul. A. T. Sytnianskeho vo vzťahu k riešenej lokalite uvažovať
okrem stavebnotechnick ých úprav objektov tiež s možnosťou protihlukový ch opatren í
vytvorením protihlukovej bariéry v dĺžke cca 50 m, pričom optimálna forma bariéry
rešpektujúca dané prostredie bude predmetom riešenia v rámci následnej projektov ej
fázy,

- zabezpečiť , aby neboli prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku
vo vonkajšom a vnútornom prostredí navrhovaného objektu školy (Vyhláška
č. 549/2007Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku, a vibrácií v životnom prostredí v znení noviel),
- k zabezpečeniu eliminácie hluku je potrebné vykonať merania a vyhotoviť
hlukové štúdie, kde budú navrhnuté opatrenia a ich účinnosť tak, aby spĺňali
podmienky v súlade s platnou legislatívou,
- pri riešení protihlukových opatrení vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na
základe intenzity motorovej dopravy.
 Lokalita pre parkovacie plochy
UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1.
- zabezpečenie kvality životného prostredia okolitých bytových domov v kontakte
s navrhovaným parkovacím objektom riešiť dopravnou štúdiou intenzity
motorovej dopravy s posúdením hlukovej situácie,
- zabezpečiť aby neboli prekročené prípustné hodnoty určujúcic h veličín hluku vo
vonkajšom a vnútornom prostredí bytových domov nachádzajúcich sa pri
lokalite pre parkovacie plochy (Vyhláška č. 549/2007Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti
o prípustných
hodnotách
hluku,
infrazvuku
a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií v životnom
prostredí v znení noviel),
- k zabezpečeniu eliminácie hluku je potrebné vykonať merania a vyhotoviť
hlukové štúdie, kde budú navrhnuté opatrenia a ich účinnosť tak, aby spĺňali
podmienky v súlade s platnou legislatívou,
- pri riešení protihlukových opatrení vychádzať z posúdenia hlukovej situácie na
základe intenzity motorovej dopravy.
36.7. REGULATÍVY GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Na konci kapitoly regulatívov geofaktorov životného
prostredia sa dopĺňa text vyplývajúci z riešenia ZaD č.6
nasledovne:
 Lokalita - Viacúčelový športový areál so základnou školou
UO 7 – P, Šachta František - stanica Lokalita – FPB 7.2.3
- pri riešení „Viacúčelového športového areálu so základnou školou“ z abezpečiť
posúdenie a návrh obmedzenia ožiarenia z prírodného žiarenia podľa intenzity
radónového rizika pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi podľa Vyhlášky
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MZ SR č. 528/ 2007 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v znení noviel,
- konkrétne architektonické stvárnenie objektov , ktoré
bude predmetom
podrobných stupňov PD, riešiť s ohľadom na aktuálne geofaktory nachádzajúce
sa v území.
 Lokalita pre parkovacie plochy
UO 4 - 0 Pod Kalváriou, Lokalita – ÚPC 4.1.
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

G) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
37. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

H) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
38. OCHRANNÉ PÁSMA
38.1. PÁSMA OCHRANY PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.2. OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKÝCH ZDROJOV
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.3. OCHRANNÉ PÁSMO VEĽKOKAPACITNÝCH ZARIADENÍ CHOVU
HOSPODÁRSKYCH ZV IERAT
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.4. OCHRANNÉ PÁSMA POHREBÍSK
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.5. OCHRANNÉ PÁSMA ČOV
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.6. OCHRANNÉ PÁSMO LESA
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.7. OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
38.7.1. Cestné ochranné pásmo
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny
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38.7.2. Ochranné pásma železnice
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.8. OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
38.8.1. Ochranné pásma elektrizačnej sústavy
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.8.2. Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.8.3. Ochranné pásma verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.9. OCHRANNÉ PÁSMA INÉHO DRUHU
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.9.1. Ochranné pásmo lesa
V rámci ZaD č. 6 sa vkladá nová podkapitola 38.9.2.
a znie:
38.9.2. Ochranné pásmo vodných tokov
Rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma.
Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená podľa odst. 13.3., na 4,0 metra.
38.10. OSTATNÉ OBMEDZUJÚCE FAKTORY
38.10.2. Nerastné suroviny
Na konci podkapitoly 38.10.2. sa v rámci ZaD č.6 dopĺňa
nový odstavec s textom:
Dňa 15. 08. 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o určení prieskumného
územia, ktoré určilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
štátnej geologickej správy ako príslušný orgán štátnej správy pre geologický výskum
a geologický prieskum podľa § 22, § 23, a § 36 ods. 1 písm. h) zákona č. 569/2007
Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie s vymedzením hraníc prieskumného územia tvorí prílohu č. 3 k textovej
časti ZaD č. 6. Grafické vymedzenie hraníc prieskumného územia je dokladované
v grafickej časti ZaD č. 6, vo výkresoch: č.1 Širšie vzťahy a č.2A Priestorové
usporiadanie a funkčné využitie územia .
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38.10.3. Žiarenie z prírodných zdrojov
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.10.4. Seizmicita
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

38.10.5. Svahové deformácie
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

Za podkapitolou 38.10.5. sa vkladá nová podkapitola
38.10.6.v tomto znení:
38.10.6. Staré banské diela
Územím UO 4 Pod Kalváriou – ÚPC 4.1, údolím medzi ulicami Mierová a Lesnícka,
východne od rozvojovej lokality – Parkovacie plochy (parkovací objekt) je
pravdepodobne trasované staré podzemné banské dielo (odvodňovacia štôlňa
Michal).
Pred realizáciou navrhovaného zámeru vykonať prieskum zameraný na identifikáciu
banského diela (lokalizácia, profil, technický stav) a stanovenie podmienok,
z ktorých môžu vyplynúť obmedzenia, prípadne aj technické opatrenia pri zakladaní
stavieb, ako aj vyjadrenia príslušných orgánov .

I)

PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONÁVANIE
DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ
ČASTI KRAJINY

39. PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYK ONANIE DELENIA
A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI
KRAJINY
39.1. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

39.2. PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

39.3. PLOCHY NA ASANÁCIU
V r á m c i Z a D č . 6 sa dopĺňa v závere časti „Návrhové
obdobie k r. 2020“ nová odrážka s textom:
-

Lokalita UO 7 - P, Šac hta František - stanica – z dôvodu rozvojového zámeru pre
V iacúčelový športový areál so základnou školou je potrebné asanovať dve jestvujúce

stavby - objekt súpis. č. 1177 a objekt mazutového hospodárstva . Stavby
a pozemky na ktorých sa stavby nachádzajú sú vo vlastníctve investora.
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39.4. PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

J) URČENIE, NA KTORÉ ČASTI (OBCE) MESTA JE POTREBNÉ OBSTARAŤ
A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
40. URČENIE, NA KTORÉ ČASTI MESTA JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ
PLÁN ZÓNY
V

rá mci Za D

č.6 bez zmeny

K) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
41. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Zozn am V P S sa men í
a do pĺ ňa : O zn a čen i e

Ve re jnop rosp ešné sta v by

G rafi cké vy znač enie

- dopravná infraštruktúra :
D27

Verejné parkovacie plochy
formou parkovacieho objektu
200 - 250 miest

V ý kr esy č .: 2A ; 4A ;
( 5 A ,6 A,7 A) ;10

- technická infraštruktúra :
E01

Preložka časti STL plynovodu
DN300 OC v rozsahu
vyznačenom v grafickej časti

( 5 A, 6 A,7 A) ;10

E02

Preložka úseku trasy
elektrického VN vedenia č.331

V ýkr es y č. 2A ; 4 A ;
( 5 A, 6 A,7 A) ;10

E03

Nové elektromagnetické
rozvodné zariadenie
(transformačná stanica pre
viacúčelový športový areál
so základnou školou)

V ýkr es y č. 2A ; 4 A ;
( 5 A, 6 A,7 A) ;10

Vý kre sy č .: 2 A; 4A ;

L) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH
STAVIEB
/ Súčasť grafickej časti - výkres č.10
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ZO ZNAM

S KR ATI EK

AS
Bc
Bk
BPEJ

-

CMZ

-

ČOV

-

DOK

-

DP
EO
FPB

-

HBV

-

CHA
CHKO

-

CHLÚ

-

CHVO

-

IBV

-

k.ú.
KC
KEP

-

KPÚ

-

KÚ
LSPP

-

LUC

-

MBc
MBk
MP SR

-

MPR

-

MsZ

-

MŠ

-
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Autobusová stanica
Biocentrum
Biokoridor
Bonitovaná pôdnoekologická jednotka
Centrálna mestská
zóna
Čistiareň odpadových
vôd
Diaľkový optický
kábel
Dobývací priestor
Ekologické opatrenia
Funkčno-priestorový
blok
Hromadná bytová
výstavba
Chránený areál
Chránená krajinná
oblasť
Chránené ložiskové
územie
Chránená
vodohospodárska
oblasť
Individuálna bytová
výstavba
Katastrálne územie
Kultúrne centrum
Krajinnoekologický
plán
Krajský pamiatkový
úrad
Krajský úrad
Lekárska služba prvej
pomoci
Lesné užívateľské
celky
Miestne Bc
Miestny Bk
Ministerstvo
poľnohospodárstva
SR
Mestská pamiatková
rezervácia
Mestské
zastupiteľstvo
Materská škola
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MÚSES
MZ SR

-

MŽP SR

-

NBk
NDV

-

NKP

-

NP
NPP

-

NPR

-

NR SR

-

NsP

-

OP
OPaK

-

OSC
OSN

-

OÚ–OPPLH

-

OV
OZ BVC

-

PHM
PHO

-

PO
POH

-

PP
ZaD

-

Miestny ÚSES
Ministerstvo
zdravotníctva SR
Ministerstvo
životného prostredia
Slovenskej republiky
Nadregionálny Bk
Nelesná drevinová
vegetácia
Národná kultúrna
pamiatka
Národný park
Národná prírodná
pamiatka
Národná prírodná
rezervácia
Národná rada
Slovenskej republiky
Nemocnica
s poliklinikou
Ochranné pásmo
Ochrana prírody
a krajiny
Okresná správa ciest
Organizácia
spojených národov
Obvodný úrad - odbor
pozemkový,
poľnohospodárstva
a lesného
hospodárstva
Odpadové vody
Občianske združenie
Bývanie v centre
Pohonné hmoty
Pásmo hygienickej
ochrany
Požiarna ochrana
Program odpadového
hospodárstva
Prírodná pamiatka
Zmeny a doplnky
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ZOZNAM VÝKRESOV GRAFICKEJ ČASTI

1

– ŠIRŠIE VZŤAHY / podklad, náložka

1:50 000

2A

– FUNKČNÉ VYUŽITIE
1:5000
A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA / podklad, náložka

4A

– DOPRAVNÉ SYSTÉMY / podklad, náložka

1:5000

5A, 6A, 7A – VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE - VODNÉ HOSPODÁRSTVO, 1:5000
ENERGETIKA, INFORMAČNÉ SIETE / podklad, náložka
10

– SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB / podklad, náložka

1:10 000
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V. DOKLADOVÁ ČASŤ
 OÚ Banská Bystrica – Stanovisko podľa § 25 stavebného zákona
 Výpis z uznesenia č. 54/2017 MZ v Banskej Štiavnici ,
konaného 31. mája 2017, o schválení ÚPN Mesta Banská Štiavnica, ZaD č.6
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