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E. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BECKOV. 
Záväzná časť obsahuje: 

• zásady a regulatívy priestorového usporiadania 
• zásady a regulatívy funkčného využívania územia 
• zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  
• zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia  
• zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 
• zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny  
• vymedzenie zastavaného územia obce 
• vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
• vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 
• vymedzenie časti územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa 

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej 
časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.  

E.a) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK ČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  

E.a.1 ZÁSADY A  REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z  RIEŠENIA VÚC TRENČIANSKEHO 
SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Beckov je 
• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, schválený vládou SR 14.4.1998 

uzn. č. 284/98, záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č. 284/98   
• Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené uzn.č.259/2004 z 23.6.2004 

Z uvedenej dokumentácie pre obec Beckov vyplýva: 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.1 Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych 

a vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických 
podmienok. 

1.2 Ťažiská osídlenia jednotlivých úrovní formovať ako priestorovo-plošné sídelné systémy, ktoré 
sú tvorené sieťou vzájomných vzťahov jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia, 
priľahlých obcí a vidieckeho priestoru. 

1.8 1.8.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na 
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno -historických a urbanisticko-
architektonických daností 
1.8.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného 
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ 
zástavby obcí (kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, 
poľnohospodársky v nive Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti   Nového   Mesta   nad   
Váhom)   a   zohľadňovať národopisné   špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, moravsko-
slovácky, nemecký) 
1.8.3 pri  rozvoji  vidieckych  oblastí zohľadňovať  ich  špecifické  prírodné  a krajinné 
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných 
negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. 
1.8.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať   výstavbu   verejného   dopravného   a   technického   vybavenia   obcí, 
moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a 
pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie 
tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

1.9 zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia 
a rešpektovať ich ochranné pásma, poskytovať pri majetkovom prevode určitého jestvujúceho 
vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennú 
náhradu, prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie stavieb s 
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. 

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu 
2.2 usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, 

najmä v okrese: 
2.2.4. Nové Mesto nad Váhom: Lubina, Beckov. Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda, Stará 
Turá - Dubník, Kalnica - Kalnická dolina a Stará Lehota - Bezovec 
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2.3 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky 
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať 
združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja, 

2.4 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, 
2.5 zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich 

záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón, 
2.7 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja: 

2.7.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov 
a služieb cestovného ruchu, 
2.7.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej 
a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu, 
2.7.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické 
a technologické prvky a zariadenia, 
2.7.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne 
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do 
medzinárodných informačných systémov, 

2.8 podporovať rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v 
kúpeľníctve.. 

2.9 zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných 
liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
3.1 riešiť rozvoj zdravotníckych zariadení v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky "Perspektívna sieť lôžkových zdravotníckych zariadení v SR", 
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva 
4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 

vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich 
ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, 

4.2 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske 
osídlenie), 

4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych 
sídiel, 

4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia, 
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický 

rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu. 
5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, 

zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými 
druhmi odpadov, 

5.3 pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov 
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody, 

5.4 v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky 
navrhnúť na zalesnenie, 

5.5 podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav 
a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, 
protieróznych pásov a vetrolamov, 

5.7 obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami 
a mokraďami, 

5.8 vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja, 
5.9 podporovať opatrenia na sanácie zosuvných území a rekultivácie poddolovaného územia, 
5.11 postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby 

nedochádzalo k erózii pôd na svahoch, 
5.12 revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných 

programov, 
5.13 zabezpečiť revitalizačné práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody 

najmä v oblastiach so silne znečisteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske, 
Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.), 
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5.14 rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov, 
5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených 

krajských a okresných environmentálnych akčných programov, 
5.16 rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných 

daností územia a najmä v osobitne chránených územiach, prvkoch územného systému 
ekologickej stability, NECONET a biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty 
využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny 

5.17 podporovať   alternatívne   poľnohospodárstvo   v chránených   územiach   podľa   zákona o 
ochrane prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany a na územiach špecifikovaných ako 
prvky územného systému ekologickej stability 

5.18 v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy 
vedením prvkov územného systému ekologickej stability a to najmä biokoridorov prevažne v 
oblastiach ..., Považského Inovca, .... 

5.19 odstrániť skládky odpadov lokalizované na území prvkov územného systému ekologickej 
stability 

5.20 regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného systému ekologickej stability, 
v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou (Vršatské 
Podhradie, Kalnica, Stará Myjava, Bezovec, Kľačno,...) 

5.21 revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou 
pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných 
biokoridorov pozdĺž tokov 

5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich    potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne 
likvidovaným    resp.  nevhodne upraveným tokom    na riešenom území -zvlášť mimo 
zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod.  - 
napr.  Dudváh,  Biely potok,  apod.), vysadiť lesy v nivách  riek na plochách 
náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách 

5.23 zosúladiť  požiadavky  na  využívanie  ložísk  nerastných  surovín   pre  potreby  rozvoja 
hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, 
Biele Karpaty 

5.24 usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi 
záujmami ťažbu štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením ťažby vo vodných nádržiach 
alebo v korytách tokov oproti ťažbe z porasteného terénu 

5.25 rekultivovať a sanovať opustené ťažobné a začleniť ich do funkcie krajiny 
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 
6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky 

využívať celé územie kraja, 
6.2 nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v 

existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených 
areálov poľnohospodárskych dvorov, 

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
7.1. Infraštruktúra cestnej dopravy 
7.1.14 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60. 

7.1.30 Okrem uvedených nových trás i preložiek komunikácií na území Trenčianskeho kraja, 
rešpektovať trasy a ochranné pásma existujúcich diaľnic, rýchlostných ciest, ciest l. až III. 
triedy. 

7.2. Infraštruktúra železničnej dopravy 
7.2.1 Zabezpečiť územnú rezervu pre vysokorýchlostnú železničnú trať pre rýchlosť 250 km/hod  

(juh - sever v úseku Viedeň - Bratislava - Žilina – Katowice), na území kraja v trase a úsekoch: 
hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Považská Bystrica -hranica 
Žilinského kraja. 
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7.2.2 Realizovať modernizáciu železničnej trate č.  120 l. kategórie, v trase multimodálneho koridoru 
č. Va. (hlavná sieť TINA), úsek hranica Trnavského kraja - Puchov AGC č. E63,úsek Puchov - 
hranica Žilinského kraja AGC č. E40. hranica Trnavského kraja Puchov na traťovú rýchlosť 
160 km/hod: 

7.2.4 Modernizovať existujúcu trasu železničnej trate č. 120 l. kategórie, v trase multimodálneho 
koridoru č. Va. (hlavná sieť TINA), úsek hranica Trnavského kraja - Puchov AGC č. E63 na 
traťovú rýchlosť 160 km/hod. 

7.2.9 Okrem uvedených nových trás i preložiek železničných tratí na území Trenčianskeho kraja, 
rešpektovať trasy a ochranné pásma existujúcich železničných tratí 

7.5. Infraštruktúra vodnej dopravy 
7.5.1 Rezervovať a chrániť územie Vážskej vodnej cesty (vnútroštátna vodná cesta medzinárodného 

významu na území kraja triedy Va, súčasť multimodálneho koridoru č. Va., AGN č. 
E81).lokalizovanej v trase a úsekoch: 
Existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu, 
Vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh. 

7.5.2 Rezervovať a chrániť územie prístavov Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v: Novom Meste 
nad Váhom, Trenčíne, Dubnici nad Váhom (katastrálne územie Trenčianska Teplá), Púchove 
(katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici 

7.6. Infraštruktúra cyklistickej dopravy 
7.6.1 Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v trase a 

úsekoch: 
hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Puchov - Považská Bystrica - 
hranica Žilinského kraja 

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
8.1. Energetika 
8.1.1 rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi 

vysoké napätie, 

8.1.4 rezervovať koridor pre 400 kV vedenie Bošáca – Nováky – Horná Ždaňa 

8.1.6 zabezpečiť rekonštrukciu 110 kV vedenia č. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - 
Dubnica nad Váhom, 

8.1.10 chrániť koridor pre výstavbu magistrálneho severojužného plynovodu riešeným územím, 
8.1.15 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 
8.1.16 vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 

zdrojov energie  ako  lokálnych  doplnkových zdrojov v systémovej  energetike  (hlavne 
v podhorských oblastiach Bielych Karpát, Strážovských vrchoch, Považskom Inovci) 

8.2. Vodné hospodárstvo 
8.2.2 rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových 

vôd, 
8.2.3 Na úseku zásobovania pitnou vodou prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb: 

... 
c) využitie  zdokumentovaného  vodného  zdroja   Beckov  (40   l.s-1)  pre  krytie   potrieb 
skupinového vodovodu Trenčín; 
... 

8.2.4 Postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd za 
rozvojom verejných vodovodov: 
výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, 
prioritnou výstavbou kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v pásmach 
hygienickej ochrany zdrojov pitných vôd, prípadne v obciach ležiacich v ich blízkosti, 
výstavbou skupinových kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd. 

8.2.9 zabezpečiť ochranu  inundačného  územia,  v ktorom: 
a) nepripustiť výstavbu  a iné nevhodné činnosti 
b) vyhodnotiť rozširovanie zemníkov pre ťažbu štrkov v území, 
c) hľadať optimálne riešenia pri obmedzovaní nadmernej ťažby štrkov 
d) vytvárať podmienky pre prirodzené meandrovanie povrchových tokov 
e) vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia 
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8.2.10 z hľadiska ochrany vodných zdrojov zabezpečiť lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, 
aby nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii, 

8.2.12 Zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať potrebné 
protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí.  Nadväzne 
komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na odvedenie vnútorných vôd v 
súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody. 

9. V oblasti odpadového hospodárstva 
9.1 zabezpečiť   riešenie   odpadového   hospodárstva   v súlade   so   schváleným   Programom 

odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005 

E.a.2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA   

E.a.2.1 MAXIMÁLNA PODLAŽNOS Ť OBJEKTOV  
Konkrétne je tento regulatív definovaný podľa potreby pre jednotlivé urbanistické lokality 

v kapitole E.b) 

E.a.2.2 ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI MEDZI OBJEKTMI  
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti 

od druhu a výšky umiestňovaných zariadení a vypracovanou a schválenou podrobnejšou 
zonálnou dokumentáciou. 

V prípade realizácie samostatne stojacich domov platia v súčasnosti pre odstupové 
vzdialenosti  rodinných domov nasledujúce regulatívy 

- minimálne 2m od spoločných hraníc pozemkov 
- minimálne 3m od okraja pozemnej komunikácie 
- minimálne 7m medzi susednými rodinnými domami 

E.a.2.3 REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA PLÔCH  
Miera využitia pozemkov je definovaná: 
- Koeficientom zastavanosti  - pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou 

pozemku. 
- Indexom podlažných plôch  - pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou 

pozemku, 
- Koeficientom stavebného objemu  - udáva, koľko m3 stavby je prípustných umiestniť na 

1 m2 plochy pozemku. 
Tieto regulatívy pre jednotlivé lokality sú definované v kapitole E.b). 

E.a.3 ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  
Územný plán vymedzuje v rámci riešeného územia priestorové celky, pre ktoré stanovuje 

súbor regulatívov funkčného využitia, ako i ďalších regulatívov a podmienok. V rámci 
záväzných regulatívov je vymedzené prípustné, resp. neprípustné funkčné využitie pre každý 
priestorový celok. Funkčná štruktúra a priestorové usporiadanie územia obce je podrobne 
definované vo výkrese komplexného urbanistického návrhu a v priloženej schéme záväzných 
častí územia. Táto štruktúra má byť dodržaná, v zásade je členená na nasledovné celky: 

E.a.3.1 REGULATÍVY PRE PLOCHY S  PREVLÁDAJÚCOU OBYTNOU FUNKCIOU - OBYTNÉ 
ÚZEMIA 

E.a.3.1.1 Regulatívy pre plochy s prevládajúcou oby tnou funkciou - obytné územia (pod ľa 
vyhlášky 55/2001 Z.z., §12, odseku 4 písm. f)) 

Pre tieto celky platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia: 
Prípustné využitie: 

- obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže 
- stavby občianskeho vybavenia (plochy na občianske vybavenie, na ktorých 

sa v súlade s významom a potrebami obce môžu umiestňovať stavby pre 
školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pornoc, 
spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a 
služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú 
hygienu a požiarnu bezpečnosť) 

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 
- ihriská, oddychové plochy, plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom 

estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám 
- ostatné súvisiace funkcie  
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Neprípustné využitie: 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru 

Ochranná a izolačná zeleň 
- pozdĺž komunikácií vytvoriť pásy zelene 

E.a.3.1.2 Regulatívy zmiešané územia prevažne s mes tskou štruktúrou (pod ľa vyhlášky 
55/2001 Z.z., §12, odseku 11) 

Prípustné využitie: 
- obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení. 
- občianska vybavenosť 
- budovy a zariadenia turistického ruchu 
- miesta na zhromažďovanie 
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 
- zeleň, ihriská a oddychové plochy 
- ostatné súvisiace funkcie 

Neprípustné využitie: 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru 

E.a.3.1.3 Regulatívy pre zmiešané územia s prevahou  plôch pre obytné budovy (pod ľa 
vyhlášky 55/2001 Z.z., §12, odseku 12) 

Pre tieto celky platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia: 
Prípustné využitie: 

- bývanie v rodinných / bytových domoch a prislúchajúce zariadenia    
(garáže, drobné hospodárske objekty) 

- občianska vybavenosť 
- stavby a zariadenia patriace k vybaveniu obytných budov 
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 
- zeleň, ihriská a oddychové plochy 
- ostatné súvisiace funkcie 
- stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby 

obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne 
nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové 
plochy. 

Neprípustné využitie: 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru 

E.a.3.2 REGULATÍVY PRE PLOCHY S  PREVLÁDAJÚCOU VÝROBNOU FUNKCIOU  - VÝROBNÉ 
ÚZEMIA 

Výrobné územia – definícia podľa vyhlášky 55/2001 Z.z., §12, odseku 13  
- sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe 

charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a 
zmiešaných územiach, 

- sú plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým 
objemom priemyselnej výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného 
dopravného a technického vybavenia musia zabezpečovať požiadavky na 
prepravu osôb, tovaru, surovín a energií, 

- pre poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v obciach v súlade s rozvojom 
osídlenia a v súlade s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja 
poľnohospodárskej  produkcie;  vo vidieckych  sídlach  sa na tejto ploche 
umiestňujú všetky stavby a zariadenia rastlinnej a živočíšnej 
poľnohospodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na 
životné prostredie. 

Všeobecne pre lokality výroby platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného 
využitia: 

Prípustné využitie: 
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- priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, 
poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné podnikateľské aktivity 

- prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia 
- ostatné súvisiace funkcie 

Neprípustné využitie: 
- závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na okolité obytné zóny 
- bývanie 
- rekreácia 

Ochranná a izolačná zeleň 
- od obytnej funkcie vytvoriť ochranný pás zelene  

E.a.3.3 REGULATÍVY PRE PLOCHY REKREÁCIE A  ŠPORTU – REKREAČNÉ ÚZEMIA 
Rekreačné územia - podľa podľa vyhlášky 55/2001 Z.z., §12, odseku 14 obsahujú časti 

územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a 
turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, 
záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do 
rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia 
verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou 
funkciou. 

Pre tieto lokality platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia: 
Prípustné využitie: 

- zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, 
trávne plochy a prípadne aj vodné toky a vodné plochy  

- športové zariadenia, ihriská, kúpaliská 
- zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb 
- centrá voľného času 
- zariadenia so špecifickou funkciou. 
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 
- ostatné súvisiace funkcie 

Neprípustné využitie: 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
- trvalé bývanie 

E.a.3.4 REGULATÍVY PRE NEZASTAVANÉ ÚZEMIE  
Ide o plochy poľnohospodárskej pôdy, plochy lesov a vodné plochy a toky. Pre tieto celky 

platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia: 
Prípustné využitie: 

- poľnohospodárska plocha, lesné plochy, nelesná vegetácia, trávnaté 
porasty 

- vodné toky a vodné plochy  
Podmienkou prípadnej zmeny funkčného využitia je vypracovanie, prerokovanie 

a schválenie príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Plochy prvkov ekologického 
významu nie je v žiadnom prípade  možné použiť pre výstavbu. 

E.b) URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLU ČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE 
JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA  

Všetky uvedené ukazovatele stanovujú rámcové podmienky na úrovni presnosti územného 
plánu obce. Ukazovatele sú dimenzované pre lokalitu ako celok. Indexy a koeficienty (podľa 
potreby aj s dopadom pre jednotlivé parcely) budú precizované v podrobnejšej dokumentácii 
(urbanistická štúdia, územný plán zóny).  

Pre všetky lokality, alebo ich časti, ktoré spĺňajú predpoklady zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je potrebné postupovať podľa tohto zákona. 

E.b.1 LOKALITY JESTVUJÚCE  
Lokalita Bs1, Bs2- obytné územie 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: 
 

obytné územia, zmiešané územia prevažne s 
mestskou štruktúrou, zmiešané územia s prevahou 
plôch pre obytné budovy 

typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace, intenzívne formy, 
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objekty občianskeho vybavenia, polyfunkčné 
objekty bývania a vybavenosti 

prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 
• stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, 

sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a 
nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, 
ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a 
stredné výrobné prevádzky a skladové plochy. 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejších 
dokumentácií 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie, treba však zároveň zohľadniť kontext 
historického prostredia a podľa toho tento 
ukazovateľ náležite modifikovať. Tento ukazovateľ 
bude rešpektovať podmienky definované v zásadách 
pamiatkovej zóny a pri  vyhlásení ochranného pásma 
pamiatkovej zóny Beckov 

stavebná čiara podľa jestvujúcej so zohľadnením prípadného 
rozšírenia koridoru pre komunikácie 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- zásady pamiatkovej zóny a ochrany pamiatkových objektov 

 
Lokalita Vs1 - družstvo 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: výrobné územie, živnostenský areál 
prípustné využitie: 
 

• priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, služby, sklady a ostatné 
podnikateľské aktivity 

• prislúchajúce plochy dopravného a technického 
vybavenia 

• ostatné súvisiace funkcie 
neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na 
okolité obytné zóny 

• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- od obytnej funkcie vytvoriť ochranný pás zelene  
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Lokalita Vs2 – Zemník Kopané 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: zemník 
prípustné využitie: 
 

• zemník 
• prislúchajúce plochy dopravného a technického 

vybavenia 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi  
• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- po vyťažení zrekultivovať  

 
Lokalita Vs3 – Ve ľkosklad Tesco 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: sklady 
prípustné využitie: 
 

• priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, služby, sklady a ostatné 
podnikateľské aktivity 

• prislúchajúce plochy dopravného a technického 
vybavenia 

• ostatné súvisiace funkcie 
neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi  
• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- doplniť plochy zelene  

 
Lokalita Vs4 – PD pred Kálnicou 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: výrobné územie, poľnohospodárske družstvo 
prípustné využitie: 
 

• priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, poľnohospodárske farmy, 
služby, sklady a ostatné podnikateľské aktivity 

• prislúchajúce plochy dopravného a technického 
vybavenia 

• ostatné súvisiace funkcie 
neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na 
okolité obytné zóny 

• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- od obytnej funkcie vytvoriť ochranný pás zelene  

 
Lokality Vs5, Vs6, Vs7, Vs8 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
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funkčné využitie: výrobné územie 
prípustné využitie: 
 

• priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, služby, sklady a ostatné 
podnikateľské aktivity 

• prislúchajúce plochy dopravného a technického 
vybavenia 

• ostatné súvisiace funkcie 
neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na 
okolité obytné zóny 

• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách.  

 
Lokalita Rs1 - štadión 
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: územie rekreácie a športu 
typologický druh zástavby zariadenia pre rozvoj rekreácie a športu 
prípustné využitie: 
 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
 V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. 

 
Lokalita Rs2 – pri Zelenej vode  
časová etapa realizácie lokalita jestvujúca, rozvíjaná v návrhovom období 
funkčné využitie: 
 

územie rekreácie, cestovného ruchu s občianskou 
vybavenosťou 

typologický druh zástavby zariadenia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu 
prípustné využitie: 
 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
 V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
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- zohľadnenie prírodných podmienok prostredia 
E.b.2 LOKALITY K  NÁVRHOVÉMU OBDOBIU  

Lokalita B1 - Záhrada 
časová etapa realizácie návrhové obdobie – 1. priorita 
funkčné využitie: obytné územia, zmiešané územia prevažne s 

mestskou štruktúrou 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace, intenzívne formy, 

objekty občianskeho vybavenia, polyfunkčné 
objekty bývania a vybavenosti 

prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejších 
dokumentácií 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality 

podrobnejšou dokumentáciou 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách.  

 
Lokalita B2 – Záhumnie pri štadióne 
časová etapa realizácie návrhové obdobie – 1. priorita 
funkčné využitie: obytné územia, zmiešané územia prevažne s 

mestskou štruktúrou 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace, prípadne aj 

intenzívne formy,  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejších 
dokumentácií 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
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stavebná čiara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality 
podrobnejšou dokumentáciou 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- ochranné pásmo VN 

 
Lokalita B3 – Za Vadi čovom 
časová etapa realizácie návrhové obdobie  
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch ako u jestvujúcej zástavby v obci 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara podľa jestvujúcej 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v tejto lokalite upozorniť je: 
- ochranné pásmo VN 

 
Lokalita B4 – Pod hradom 
časová etapa realizácie návrhové obdobie 
funkčné využitie: 
 

občianske vybavenie so zameraním na turistický 
ruch 

typologický druh zástavby jednopodlažné stavby na kultúrne účely, dočasné 
stavby, terénne úpravy 

prípustné využitie: 
 

• zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné občianske, dopravné 

a technické vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejších 
dokumentácií 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
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regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- pravidlá pamiatkovej zóny a ochrany pamiatkových objektov 
- len výstavba jednopodlažných stavieb, umiestnených v rovinatej časti tohto priestoru, 
mimo územia so zvýšeným stupňom ochrany (PP Beckovské hradné bralo a jej 
ochranné pásmo a bez ovplyvnenia pohľadov na hradné bralo od hlavnej komunikácie). 
Zvyšnú časť lokality len pre výstavbu dočasných stavieb resp. stavieb na kultúrne účely 

 
Lokalita B6 – Pred Kálnicou 
časová etapa realizácie návrhové obdobie  
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch ako u jestvujúcej zástavby v obci 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara bude definovaná podrobnejšou dokumentáciou 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v tejto lokalite upozorniť je: 
- ochranné pásmo VN 
- regionálny biokoridor 
- ochranné pásmo PD 

 
Lokalita B7 – Za Vachátkou 
časová etapa realizácie návrhové obdobie  
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch ako u jestvujúcej zástavby v obci 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara bude definovaná podrobnejšou dokumentáciou 
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Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v tejto lokalite upozorniť je: 
- ochranné pásmo VN 
- ochranné pásmo PD 

 
Lokalita V1 – Za Tescom 
časová etapa realizácie návrhové obdobie 
funkčné využitie: výrobné územie 
prípustné využitie: 
 

• priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, služby, sklady a ostatné 
podnikateľské aktivity 

• prislúchajúce plochy dopravného a technického 
vybavenia 

• ostatné súvisiace funkcie 
neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na 
čistotu ovzdušia, vody, pôdy a na životné 
prostredie 

• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- regionálny biokoridor 
- vytvoriť plochy zelene v areáli, ktoré zabezpečia pozitívnu siluetu v krajine  

 
Lokalita V3 – pri obecnom úrade 
časová etapa realizácie návrhové obdobie 
funkčné využitie: výrobné územie, živnostenský areál 
prípustné využitie: 
 

• priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov 
na životné prostredie, služby, sklady a ostatné 
podnikateľské aktivity 

• prislúchajúce plochy dopravného a technického 
vybavenia 

• ostatné súvisiace funkcie 
neprípustné využitie: 
 

• závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na 
okolité obytné zóny, najmä na čistotu ovzdušia, 
vody, pôdy a na životné prostredie 

• bývanie 
• rekreácia 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- od obytnej funkcie vytvoriť ochranný pás zelene  

 
Lokalita R1 – pri Zelenej vode  
časová etapa realizácie návrhové obdobie 
funkčné využitie: 
 

územie rekreácie, cestovného ruchu s občianskou 
vybavenosťou 

typologický druh zástavby zariadenia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu  
prípustné využitie: 
 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
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• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácie  
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
 V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- regionálne biocentrum 
- dobývací priestor a chránené ložiskové územie 
- vodný zdroj a jeho ochranné pásma 
- ochranné pásmo VN 
- väzba na jestvujúce rekreačné územie Zelená voda v novom Meste n/V 

 
Lokalita R2 – Geotermálne pramene za školou  
časová etapa realizácie návrhové obdobie 
funkčné využitie: 
 

územie rekreácie, cestovného ruchu s občianskou 
vybavenosťou 

typologický druh zástavby zariadenia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu  
prípustné využitie: 
 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácie  
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
 V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- ochranná zeleň 
- ochranné pásmo VN 

 
Lokalita R4 – Pri Zelenej vode 
časová etapa realizácie návrhové obdobie 
funkčné využitie: územie rekreácie, cestovného ruchu  
prípustné využitie: 
 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
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• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- vytvoriť plochy zelene pozdĺž priľahlej komunikácie a hrádze 
- zabezpečiť ochranu genofondovej plochy Malá Zelená voda 

 

E.b.3 LOKALITY NA REALIZÁCIU VO VÝH ĽADE 
 

Lokalita B5 – Dolné Lipky 
časová etapa realizácie výhľad 
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch ako u jestvujúcej zástavby v obci 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality 

podrobnejšou dokumentáciou 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v tejto lokalite upozorniť je: 
- ochranné pásmo VN 

 
Lokalita B8 – Záhrady pri družstve 
časová etapa realizácie výhľad  
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 



Územný plán obce Beckov – záväzná časť 

17 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch ako u jestvujúcej zástavby v obci 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality 

podrobnejšou dokumentáciou 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v tejto lokalite upozorniť je: 
- ochranné pásmo VN 
- ochranné pásmo PD 

 
Lokalita B9 – Za Veternou 
časová etapa realizácie výhľad  
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace, alebo intenzívne 

formy  
prípustné využitie: 
 

• obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb 
a zariadení. 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: 
 

• priemyselná a poľnohospodárska výroba 
s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení 
nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch ako u jestvujúcej zástavby v obci 
maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené 

podlažie 
stavebná čiara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality 

podrobnejšou dokumentáciou 
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách.  

 
Lokalita R3 – Geotermálne pramene za školou  
časová etapa realizácie výhľad 
funkčné využitie: 
 

územie rekreácie, cestovného ruchu s občianskou 
vybavenosťou 

typologický druh zástavby zariadenia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu  
prípustné využitie: 
 

• občianska vybavenosť 
• budovy a zariadenia turistického ruchu 
• miesta na zhromažďovanie 
• príslušné verejné dopravné a technické 

vybavenie 
• zeleň, ihriská a oddychové plochy 
• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: • priemyselná a poľnohospodárska výroba 
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 s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
• skladové plochy a plochy technických zariadení 

nadlokálneho charakteru 
Regulatívy využitia plôch budú ďalej precizované v rámci podrobnejšej 
územnoplánovacej dokumentácie  
Špeciálne regulatívy pre tento blok: 
 V zmysle okruhov, ktoré sa tohto územia dotýkajú, platia preň všetky zásady, 
regulatívy, ochranné pásma uvedené v predchádzajúcich kapitolách. Špeciálny 
regulatív, na ktorý je potrebné v týchto lokalitách upozorniť je: 
- ochranná zeleň 

 

E.c) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OB ČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA  
• Občianske vybavenie umiestňovať do územia, ktoré je pre tento účel definované v jeho 

funkčnej štruktúre.  
• Pre rozvoj vyššej občianskej vybavenosti využívať prednostne plochy v centre obce vo väzbe 

na navrhované dopravné a pešie trasy a priestranstvá.  
• plochy na občiansku vybavenosť situovať v rozptyle v obytnej zóne obce. V súlade 

s významom a potrebami je potrebné na nich umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na 
cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod 
a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu 
a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť. 

• základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce 
a niektoré druhy občianskeho vybavenia aj potrebám záujmového územia.  

E.d) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉH O 
VYBAVENIA ÚZEMIA  

E.d.1 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA  
Pre všetky navrhované dopravné plochy a líniové trasy, ktoré sa nachádzajú mimo hranice 

zastavaného územia obce a patria do PPF je potrebné získanie súhlasu príslušného orgánu k 
použitiu PPF na nepoľnohospodárske účely. 

Pre všetky dopravné plochy a líniové trasy určené na verejné účely je potrebné 
zablokovanie výstavby ako pre verejnoprospešné stavby. 

Navrhované parametre a funkčné triedy komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou 
záväznej časti. 

E.d.2 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA  
Ako verejnoprospešné stavby sú definované koridory technickej infraštruktúry a tiež 

zariadenia infraštruktúry - trafostanice, regulačné stanice plynu a prečerpávacie stanice 
splaškových vôd. Pre tieto stavby sú pozemky a plochy rezervované zablokovaním výstavby. 

Letecký úrad SR žiada aby dokumentácia  plánovaného 400 kV vedenia bola v stupni 
územného rozhodnutia predložená Leteckému úradu SR k odsúhlaseniu a prípadnému 
stanoveniu podmienok prekážkového značenia. 

Navrhované parametre sietí a zariadení technického vybavenia sú odporúčané a nie sú 
súčasťou záväznej časti. 

E.e) ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HOD NÔT, OCHRANY A 
VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV , OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY . VYTVÁRANIA A 
UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE  

E.e.1 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔ T 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín ako miestne príslušný správny orgán na úseku 

pamiatkového fondu eviduje v katastrálnom území obce Beckov bohaté kultúrno - historické 
dedičstvo, predovšetkým národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu a z hľadiska sídelného celku a urbanistických súborov Pamiatkovú zónu , 
vyhlásenú nariadením Okresného úradu v Trenčíne o vyhlásení územia historického jadra 
Beckova za Pamiatkovú zónu s účinnosťou dňom 1. septembra 1991. 

E.e.1.1 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY  
V katastri obce Beckov sú evidované viaceré významné archeologické nálezy. Je preto 

možné, že pri zemných prácach budú zistené archeologické nálezy, resp. situácie. Z tohto 
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dôvodu investor/stavebník si od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a 
stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej akcii 
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.) 
z dôvodu, že stavebnou činnosťou, resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu 
archeologických nálezísk ako aj k porušeniu doposiaľ neevidovaných archeologických 
pamiatok. 

E.e.1.2 NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY  
V obci Beckov sa nachádzajú nasledovné národné kultúrne pamiatky zapísané v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR podľa výpisu z evidencie ÚZPF, kde sú uvedené 
ďalšie identifikačné údaje Na uvedené nehnuteľné národné kultúrne pamiatky a územie 
Pamiatkovej zóny Beckov sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR číslo 49/2002 Z . z. o 
ochrane pamiatkového fondu a sú predmetom pamiatkového záujmu a ochrany: 
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číslo Adresa 

Or. č. 
parc. 
č. 

miestna časť názov kultúrnej pamiatky vlastník 
správca 

NKP, PR, 
PZ 
dátum 
vyvlastne
nia 

1174/0 
1174 

BECKOV 
0 

 
686 

Beckov 
V parku pod 
hradom 

Pomník PADLÍ - I.+II. S.V. Obecný úrad, Beckov 180 PZ  
26/09/65 

1180 /1-18 BECKOV   HRAD S AREÁLOM Beckovský hrad  NKP PZ 
26/09/63 

1180/1 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

VEŽA OBYTNÁ  Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180 / 2 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

NÁDVORIE  
Nádvorie dolné 

DOLNÉ 
 

Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/3 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

OPEVNENIE HRADU  
Opevnenie dol. nádvoria 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/4 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

BAŠTA DELOVÁ  
Delová bašta 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/5 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

PALÁC HRADNÝ  
Renesančný palác 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/6 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

BAŠTA. Západná bašta 
 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/7 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

PALÁC HRADNÝ II.  
Priečny palác 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/8 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

KAPLNKA HRADNÁ 
 

R.K. 
 

Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/9 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

PALÁC HRADNÝ III.  
Gotický hrad 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/10 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

NÁDVORIE HRADNÉ  
Nádvorie s cisternou 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/11 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

OPEVNENIE HRADU HRADNÉ NÁDVORIE Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/12 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Dolný hrad 

MÚR OPEVŇOVACÍ  Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 
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číslo Adresa 
Or. č. 

parc. 
č. 

miestna časť názov kultúrnej pamiatky vlastník 
správca 

NKP, PR, 
PZ 
dátum 
vyvlastne
nia 

1180/13 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Dolný hrad 

NÁDVORIE 
 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/14 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Dolný hrad 

STUDŇA  
Hradná studňa 

HRADNÁ 
 

Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/15 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Predhradie 

MÚR OPEVŇOVACÍ  Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/16 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov 
Predhradie 

BAŠTA VSTUPNÁ 
 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/17 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Predhradie 

BARBAKAN 
 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1180/18 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  PREDHRADIE 
 

 Obecný úrad, Beckov 180 NKP PZ 
26/09/63 

1184/0  
1184 

BECKOV 
0 

385, 
386 

Beckov 
Úpätie hrad. 
svahu 

CINTORÍN ŽIDOVSKÝ  
Židovský cintorín 

 Ústredný zväz židovských nábožen. 
obci v SR, Blava, Kozia 21 židovská 
náboženská obec, Beckov 

PZ 
26/09/64 

2165/0  
2165 

BECKOV 
0 

626 
-628 

Beckov 
Námestie 

KÚRIA 
Býv. župný sirotinec 

 Pienčák Ján, Beckov 357 PZ.  
10/13/74 

2164/0  
2164 
 

BECKOV 
3 

624, 
625 

Beckov 
Námestie 
 

KÚRIA 
Kúria dubnická 
 

NÁROŽNÁ 
 

Nedoriešené vlastnícke vzťahy 
Obecný úrad, Beckov 180 

PZ  
10/12/74 
 

1181/1-2 BECKOV  Beckov 
 

KLÁŠTOR  
FRANTIŠKÁNOV 

   

1181/1 
1182 

BECKOV 
6 

685, 
684 

Beckov 
pri hlavnej  
ceste 
 

KLÁŠTOR 
 FRANTIŠKÁNOV 
 

 Slovenská katolícka charita, 
Bratislava 
Heydukova 14 Charitný domov, 
Beckov 

PZ 
26/09/64 
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E.e.1.3 PAMIATKOVÁ ZÓNA  
• Predmetom ochrany v pamiatkovej zóne je najmä: 

- historický pôdorys a jeho prislúchajúca priestorová a hmotová skladba, zachovaný historický 
interiér, zachovaný priebeh mestského opevnenia a hradobná priekopa 

- historická panoráma pamiatkovej zóny a hlavné dominanty v rámci interiéru mesta 
- nehnuteľné kultúrne pamiatky, objekty navrhnuté na zápis do Ústredného zoznamu i ďalšie 

objekty dotvárajúce charakter pamiatkovej zóny, vyznačené v podkladoch pamiatkovej zóny 
- verejná a vyhradená zeleň 
- charakteristické špecifické časti na území pamiatkovej zóny 
• Pre starostlivosť na území pamiatkovej zóny sú určené nasledujúce podmienky: 
- primerane využívať', udržovať a postupne regenerovať', obnovovať kultúrne pamiatky a ich 

súbory 
- primeranými úpravami zhodnocovať všetky mestské priestory 
- zachovať a obnoviť objekty dotvárajúce charakter pamiatkovej zóny, ktoré majú 

architektonickú, alebo inú hodnotu a stavebno-technickú kvalitu 
- novostavby povoliť len v rozsahu jednotlivých prelúk v merítku urbanistickej štruktúry 

pamiatkovej zóny 
- udržovať a uchovať primerane i vonkajší vzhľad nechránených objektov 
- udržovať verejné priestory, plochy a drobné architektúry včítane zelene zachovať pozitívne 

prvky priestorovej a hmotovej kompozície, rušivé prvky nahradzovať novými hodnotami v 
súlade s prostredím pamiatkovej zóny 

- k úpravám kultúrnych pamiatok, objektov. dotvárajúcich prostredie a charakter pamiatkovej 
zóny a k zásahom priestorovej a hmotovej skladby pamiatkovej zóny musí byť vyžiadané 
stanovisko Okresného úradu, ktoré sa pri vydaní stanoviska opiera o odborné vyjadrenie 
Ústavu pamiatkovej starostlivosti 

- Obecné zastupiteľstvo v Beckove pri zostavovaní a realizácii plánu sociálneho, kultúrneho a 
hospodárskeho rozvoja Beckova prihliada k hodnotám pamiatkovej zóny a vytvára pre 
regeneráciu územia primerané podmienky. 

E.e.1.4 OSTATNÉ HODNOTY ÚZEMIA 
Okrem ochrany uvedených pamiatok je pri činnosti v území nutné  

• zohľadňovať a revitalizovať:  
- architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu, ale majú nesporné historické a kultúrne hodnoty 
- novodobé architektonické a urbanistické diela 
- areály architektonických diel s dotvárajúcim prírodným prostredím 
- historické technické diela,  

• rešpektovať: 
- objekty, súbory, alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za 

kultúrne pamiatky,  
- typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne 

a hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, 
- potenciál kultúrno-historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré 

kontinuálne pôsobia v danom prostredí, charakterizujú ho a predstavujú 
rozvojové impulzy kraja tak vo forme hmotnej ako aj nehmotnej (etnokultúrne 
a spoločenské tradície), a vytvárať pre ne vhodné prostredie. 

E.e.2 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A  KRAJINY  
Z územného plánu vyplýva potreba zabezpečiť ochranu uvedených významných prvkov 

ekologickej stability, z hľadiska trvalo udržateľného života: 

E.e.2.1 CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
E.e.2.1.1 Prírodné rezervácie so 4. stup ňom ochrany 

• Prírodná rezervácia Sychrov, vyhlásená v 1984 s rozlohou 0,48 ha.  
• Prírodná rezervácia Beckovské Skalice, vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v 

Trenčíne č. 212003 z 20. októbra 2003 s rozlohou 29,5 ha. Táto je zároveň aj navrhovaným 
územím európskeho významu (SKUEV) v rámci druhej etapy budovania súvislej európskej 
sústavy chránených území NATURA 2000. Platí tu štvrtý stupeň ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z.z.  
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E.e.2.1.2 Prírodné pamiatky so 4.stup ňom ochrany 
• Prírodná pamiatka Beckovské hradné bralo, vyhlásená v 1963 s rozlohou 1,75 ha.  
• Prírodná pamiatka Skalka pri Beckove, vyhlásená v 1983 s rozlohou 0,39 ha.  

E.e.2.1.3 Chránený areál 
• Chránený areál  Lipový sad, vyhlásený v 1983 s rozlohou 0,99 ha. 

E.e.2.1.4 Chránené stromy 
• Lipy v Župnom sirotinci, vyhlásené v r.1983. 

E.e.2.2 PRVKY SIETE ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY  
E.e.2.2.1 Biokoridor nadregionálneho významu 

• tok rieky Váh a medzihrádzový priestor, ktorý prechádza územím zo severu na juh 

E.e.2.2.2 Biokoridory regionálneho významu 
• Rybnický potok prechádza južnou časťou katastra 
• tok Chocholnica v severozápadnej časti katastra 
• Kalnický potok v juhovýchodnej časti obce 

E.e.2.2.3 Biocentrá regionálneho významu 
• Drieňový vrch v Považskom Inovci 
• vodná nádrž  Zelená voda 

E.e.2.3 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY  
E.e.2.3.1 Genofondová plocha 

• Genofondová plocha „Poniklecová medza“, pasienok s poniklecom a hlaváčikom je 
potenciálnym chráneným územím 

• Malá Zelená voda 
• Baranov cípec 
• Liahniská v Kamienke 
• Beckovská jaskyňa 

E.e.2.3.2 Významný krajinný prvok 
Okrem ostatných prvkov definovaných v iných podkapitolách, sú  pre záujmové územie 

významné nasledovné prvky: 
• jazero Očko s periodickou vodou, dôležitý najmä kvôli výskytu obojživelníkov. 
• cintorín so vzrastlými stromami  
• slivkový sad za hradom smerom k Považskému Inovcu 
• 3 lipy v súkromnej predzáhradke na hlavnej ulici  

Z územného plánu vyplýva potreba uplatniť navrhované ekostabilizačné opatrenia 
eliminovať stresové faktory - zvýšenie stability územia: 

• Posilnenie stability a diverzity krajiny - vzhľadom na súčasnú krajinnú štruktúru oslabená 
krajina  vyžaduje  koordinovaný a ucelený systém opatrení na zvýšenie biodiverzity krajiny 
a obohatenie jej štruktúry. Je nutné implementovať prvky posilňujúce ekologickú stabilitu 
krajiny pre zabezpečenie navrátenia  prírodnej rovnováhy. nutnosť riešenia obohatenia 
poľnohospodárskej krajiny a prinavrátenia jej pôvodných a prirodzených funkcií. 

• Agroenvironmentálny program - zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu prvkami 
vegetácie vo forme biokoridorov.  

• Alternatívne poľnohospodárstvo v pásmach hygienickej ochrany a územiach začlenených do 
ÚSES. 

• Zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie pozdĺž tokov a ciest v krajine. 
• Doplnenie vegetácie pre kompozičné dotvorenie centra obce.  
• doplnenie stromoradí v krajine, brehovej, plošnej a rozptýlenej zelene. 
• Zabezpečiť retenčnú schopnosť v krajine. Návrh ekologicko – vodohospodárskych opatrení 

spomaľujúcich odtok a zvýšenie retenčného účinku povodia, založenie mikrodepresií. 
• Permanentný monitoring a sanácia neriadených skládok. 
• Podporiť poznávaciu, vidiecku, vodnú a cyklistickú turistiku. Vytvorenie potencionálneho 

cyklochodníka na ochrannom vale Váhu. 
• Založenie nových prvkov ÚSES. Výsadbu nových prvkov vegetácie riešiť v súlade s projektmi 

pozemkových úprav, v súlade s podmienkami a požiadavkami ochrany prírody a ÚSES. 
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• Vypracovanie krajinnoekologického plánu v koordinácii s agroenvironmentálnym projektom 
záujmového územia v spolupráci s okolitými obcami regiónu. 

• v podrobnejšej dokumentácii spracovať návrh regulatívov pre využívanie rekreačnej oblasti 
Zelená voda. 

• vytipované plochy z hľadiska životného prostredia  riešiť na úrovni podrobnejšej ÚPD 
• spracovať Koncepciu zelene obce 

E.f) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
• tvorbu krajiny zabezpečiť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 
• koordinovať rozvojové projekty v s trvalou výsadbou zelene. 
• pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe 

krajiny zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. - 
všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, pôdy, hluk, 
odpady, radónové riziko a iné) platné v čase realizácie jednotlivých stavieb 

• zásobovanie teplom riešiť na báze spaľovania zemného plynu, príp. elektrickou energiou 
• odkanalizovanie riešiť verejnou kanalizačnou sieťou v obci 
• likvidácia odpadov – v zmysle Programu odpadového hospodárstva (do r. 2005 bol 

vypracovaný pre 17 obcí, ktoré sú v združení obcí pre separovaný zber Javorina – Bezovec, 
n. o.).Ciele riadenia odpadového hospodárstva sú definované : 

- obmedzenie vzniku komunálnych odpadov 
- obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov 
- znižovanie obsahu problémových látok v komunálnych odpadoch 
- materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov 
- skládkovanie odpadov v čo najnižšej možnej miere 
- nezávadné zneškodňovanie komunálnych odpadov 

Pre dosiahnutie cieľov spoločného POH je potrebné budovanie nových zariadení na : 
- zhodnocovanie odpadov 
- separovaný zber odpadov. Riešiť separovaný zber samostane 

prostredníctvom zmluvných odberateľov 
- zneškodňovanie odpadov 

• Pre všetky lokality, alebo ich časti, ktoré spĺňajú predpoklady zákona NR SR č.127/1994 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení novely č. 391/2000 Z.z. je potrebné 
postupovať podľa tohto zákona. 

E.g) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného územia 

obce (hranica medzi súvislým zastavaným územím obce alebo územím určeným na 
zastavanie a ostatným územím obce), ktorá kopíruje pôvodnú hranicu a naviac zahŕňa plochy 
rozvojových zámerov v kontakte s ňou. Bilancie sú nasledovné: 

súčasné skutočne zastavané územie 89,53 ha 
zastavané územie k návrhu 106,46 ha 
zastavané územie s rezervami 117,11 ha 

E.h) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  
• Celý kataster obce, okrem lokalít ktorým sa poskytuje osobitná ochrana, leží v I. st. územnej 

ochrany podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

E.h.1 OCHRANA PRÍRODY A  KRAJINY  

E.h.1.1 PRÍRODNÉ REZERVÁCIE SO 4.STUPŇOM OCHRANY 
• PR Sychrov, vyhlásená v 1984, rozloha 0,48 ha.  
• PR Beckovské Skalice, vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Trenčíne č.212003 z 

20.októbra 2003, rozloha 29,5 ha. Táto je zároveň aj navrhovaným územím európskeho 
významu (SKUEV) v rámci druhej etapy budovania súvislej európskej sústavy chránených 
území NATURA 2000. Platí tu štvrtý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.  

E.h.1.2 PRÍRODNÁ PAMIATKA SO 4.STUPŇOM OCHRANY 
• PP Beckovské hradné bralo, vyhlásené v 1963, 1,75 ha.  
• PP Skalka pri Beckove, vyhlásená v 1983, rozloha 0,39 ha.  
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E.h.1.3 CHRÁNENÝ AREÁL  
• CHA Lipový sad, vyhlásený v 1983, rozloha 0,99 ha. 

E.h.1.4 CHRÁNENÉ STROMY 
• Lipy v Župnom sirotinci, vyhlásené v r.1983. 

E.h.2 OCHRANA PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA  
• Pamiatková zóna podľa kapitoly Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. , vyhlásená 

nariadením Okresného úradu v Trenčíne o vyhlásení územia historického jadra Beckova za 
Pamiatkovú zónu s účinnosťou dňom 1. septembra 1991. 

• Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky  podľa kapitoly Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 
odkazov. .  

E.h.3 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV , LOŽÍSK NERASTOV  
•  dobývací priestor a chránené ložiskové územie Beckov určený rozhodnutím 

Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave zn. 02181/62/2 zo dňa 
18.8.1964, zmeneného rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR značky 361/10-Be/Bá z 
3.2.1978 a rozhodnutím Obvodného banského úradu V Prievidzi značky 2054-IV/He/Šá/2003 
z 18. decembra 2003 na ochranu výhradného ložiska štrkopieskov. Pre spracovávanie 
územných plánov, povoľovanie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území platia tieto 
ustanovenia zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z. z., zákona č. 
58/1998 Z. z. a zákona č. 533/2004 Z. z.: 

- § 17 ods. 5: Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia je 
rozhodnutie o chránenom území. Hranice chráneného ložiskového územia sa 
vyznačia v územnoplánovacej dokumentácii a v katastri nehnuteľností. 

- § 18 ods. 1: "V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v CHLÚ 
zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného 
ložiska, pokiaľ sa na to nedal súhlas podľa tohto zákona". 

- § 18 ods. 2: "Ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo 
zariadenie nesúvisiace s dobývaním výhradného ložiska v CHLÚ, treba dbať 
na to, aby sa čo najmenej narušilo využitie nerastného bohatstva....". 

- § 19 ods. 2: "Súhlas obvodného banského úradu... si vyžiada orgán príslušný 
na povoľovanie stavieb a zariadení. Žiadosť o povolenie stavby a zariadenia 
musí žiadateľ doložiť vyjadrením organizácie spolu s návrhom podmienok 
ochrany výhradného ložiska". 

E.h.4 OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY : 

E.h.4.1 TECHNICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA  
Podľa cestného zákona č.135/61 v jeho úplnom znení zákonom  SNR č.193/97 v doplnení  

zákonmi SNR č.58/97 a 160/97 Z.z. § 11 je: 
• ochranné pásmo diaľnice 100m od osi vozovky 
• ochranné pásmo železnice 60m od krajnej koľaje 
• ochranné pásmo pre cesty II. triedy: 25 m od osi komunikácie pre územie mimo zastavaného 

územia, resp. mimo územia určeného na zastavanie 
• ochranné pásmo pre cesty III. triedy: 20 m od osi komunikácie pre územie mimo zastavaného 

územia, resp. mimo územia určeného na zastavanie 
Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.Z a vyhl.č.297/94 budú potrebné vzdialenosti novej zástavby 

nasledovné pre: 
• obslužné komunikácie 6,0 m od okraja komunikácie 
• upokojené komunikácie 3,0 m od okraja komunikácie 

Šírka stavebnej čiary bude vyplývať z Vyhl.297/94 MV SR a 532/2002 by nemala klesnúť: 
• pre obslužné komunikácie  pod 18 m  
• pre upokojené komunikácie pod 11 m  

E.h.4.2 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA  
Vo vnútri zastavaného územia budú platiť hygienické ochranné pásma dopravy vyplývajúce 

z Nariadenia vlády SR.č.40/2002 Z.z. - podľa stanovenia prípustných hygienických štandardov 
pre určený druh zástavby z hluku z dopravy.  

• Hygienické ochranné pásmo pozdĺž cesty II/507 je vo vzdialenosti 20m od osi komunikácie 
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E.h.5 OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA TRENČÍN 
schválené rozhodnutím štátnej leteckej inšpekcie č.p. 1-68/91 zo dňa 27.2.1991.  

• Ochranné pásmo vzletového a približovacieho priestoru, ktoré stúpa v sklone 1:70 (1,43%) od 
kratšej základne ochranného pásma prevádzkových plôch letiska 

• Ochranné pásmo kužeľovej plochy: kužeľová plocha stúpa od okraja ochranného pásma 
vodorovnej roviny so sklonom 1:25 (4%) od okraja ochranného pásma vodorovnej roviny až 
do výšky 100 m nad vodorovnou rovinou (243+100=343 m n.m.). 

V zmysle §28 ods. 2 a §30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Letecký úrad SR 
dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej 
povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších 
stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné 
požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach: 

• ktoré by svojou výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť 
vyššie popísané ochranné pásma Letiska Trenčín, 

• vysokých 100 m a viac nad terénom, ktoré sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska, 
vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných, alebo umelých vyvýšeninách, 
vyčnievajúcich 100 m a viac nad okolitú krajinu, ktoré sa nachádzajú mimo ochranných 
pásiem letiska, 

• ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, 
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia vysokého napätia 110 kV a viac, 
energetické zariadenia a vysielacie stanice, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia 
na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné 
svetelné zdroje. 

Nové stavby a zariadenia, ktoré sú umiestňované na území chránenom ochrannými 
pásmami, prípadne rekonštrukcie stavieb a jestvujúcich zariadení, musia byť z hľadiska 
záujmov civilného letectva, čo do umiestnenia a výškového riešenia, prerokované v štádiu 
prípravnej dokumentácie so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. 
o dokumentácii stavieb. Zaistenie ochranných pásiem prislúcha územne príslušným orgánom 
územného konania a stavebného úradu. 

E.h.6 OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
• Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia  je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 
vodiča. Táto vzdialenosť je v zmysle zákona o energetike č.656/2004 Z.z  

o 25 m obojstranne od krajného vodiča pri napätí 400 kV 
o 10 m obojstranne od krajných vodičov pri napätí 22 kV  
o 15 m obojstranne od krajných vodičov pri napätí 110 kV 

• Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia   
o 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a za-

bezpečovacej techniky, 
• Ochranné pásmo transformovne  z vysokého napätia na nízke napätie  

o 10 m od konštrukcie transformovne. 
• Ochranné pásmo plynovodu   

o na každú stranu od osi plynovodu 4 m (pre plynovody a plynovodné 
prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm). 

o 8 m (plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou 201-
500 mm) 

• Bezpečnostné pásmo plynovodu   
o na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu 

plynárenského zariadenia 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a 
prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm. 

• Ochranné pásmo vodného zdroja  
o Vodné zdroje sú chránené ochrannými pásmami v zmysle grafickej 

časti.  
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E.h.7 OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV  
Katastrom obce Beckov pretekajú toky Chvojnica, Biskupický kanál, Váh a Rybnický potok 

v správe SVP, OZ Piešťany. U tokov v správe Povodia Váhu rešpektovať ochranné pásma 
v zmysle zák.č.364/2004 Z.z. -Vodný zákon a v zmysle platných noriem 

• rieka Váh 10m od brehovej čiary úpravy 
• kanál Váhu - 10 od pravej strany (v smere toku) a  30m od ľavej strany z dôvodu plánovaného 

splavnenia 
• pozdĺž kanála zachovať pásmo bez stromovej zelene v šírke 6m 

Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokom a hrádzami odsúhlasiť 
so SVP Povodie Váhu 

• Ochranu vodnej hladiny Zelenej vody zabezpečiť' ochranným pásmom v súčinnosti s 
Územným plánom zóny Športovo rekreačného areálu Zelená voda v Novom Meste nad 
Váhom 

E.h.8 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA HOSPODÁRSKYCH DVOROV  
• Ochranné pásmo hospodárskeho dvora  PD v zastavanom území obce  je 500m od zdroja 

(údaje OcÚ). Výhľadovo sa uvažuje s reprofiláciou na iný druh výroby a so zrušením 
ochranného pásma. 

E.h.9 NORMATÍVNE REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z  PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV : 
• ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v zmysle platného zákona č. 

307/1992 Zb. o ochrane PLPF 
• ochranu historických a kultúrno-spoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle 

zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a §29 ods.4 zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 

• ochranu krajinnej štruktúry v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
• ochranu ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 
• ochranu zdravia ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z, z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona 
č. 514/2001 Z. z. 

• dodržiavať právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb. 

E.i) PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY , NA VYKONANIE DELENIA A SCE ĽOVANIA 
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY  

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené riešením územného plánu ako plochy 
verejného záujmu, ktoré obmedzujú vlastnícke práva a podriaďujú ich záujmom spoločnosti. 
Sú to vymedzené plochy pre stavby určené na verejnoprospešné služby a plochy pre 
verejnotechnické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia 
(§10B odsek 3/ Stavebného zákona). Z hľadiska týchto potrieb sa navrhovujú plochy pre 
stavby miestneho významu. Stanovenie plôch z pohľadu konkrétnych parciel bude v 
podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii. 

E.i.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  

E.i.1.1 STAVBY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
• plochy pre výstavbu sociálnych bytov 
• plochy pre dostavbu športovísk pri základnej škole 
• plochy pre realizáciu intenzifikácie a rozšírenia jestvujúceho športového areálu pri štadióne 

E.i.1.2 STAVBY PRE VEREJNÉ DOPRAVNÉ A  TECHNICKÉ VYBAVENIE  
E.i.1.2.1 Dopravné vybavenie 

• cesty - rezervovať plochy pre rekonštrukciu cesty II/507 
• miestne komunikácie obslužné - rezervovať plochy pre úpravu pripojovacích oblúkov MK 
• miestne komunikácie obslužné - rezervovať plochy pre cestné komunikácie, rozšírenie pri 

rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská 
• miestne upokojené komunikácie -rezervovať plochy pre cestné komunikácie, rozšírenie pri 

rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská 
• účelové prístupové komunikácie -rezervovať plochy pre cestné komunikácie, chodníky, 

verejná zeleň, parkoviská, mosty, verejná zeleň 
• komunikácie pre cyklistov a pre peších -rezervovať plochy pre komunikácie, chodníky, 

 verejná zeleň 
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E.i.1.2.2 Vodné hospodárstvo 
Verejný vodovod; kanalizácia a plynovod budú priestorovo umiestnené v miestnych 

komunikáciách -cesta, chodník zelený pás a nepotrebujú samostatne vymedzené plochy. 
• verejné priestranstvá - plochy na trase kanalizácie na budovanie čerpacích staníc splaškových 

vôd  

E.i.1.2.3 Verejné rozvody elektrickej energie 
• pridružený priestor popri komunikácii na káblové rozvody NN a VN v zemi a priestor na 

osadenie stožiarov verejného osvetlenia a rozvodných istiacich skríň 
• priestory na osadenie zariadení infraštruktúry (trafostanice, regulačné stanice plynu, 

prečerpávacie stanice splaškových vôd) 

E.i.1.2.4 Stavby na nakladanie s odpadom 
• plochy pre vybudovanie zberného dvoru odpadov 
• plochy pre vybudovanie kompostoviska 

E.i.1.3 STAVBY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
• plochy verejnej zelene v celom zastavanom území 
• plochy na vybudovanie izolačnej zelene v lokalitách kontaktu výroby s bývaním 
• plochy na vybudovanie izolačnej zelene pozdĺž ciest II. tr. a miestnych komunikáciách 
• plochy na zakladanie funkčných prvkov USES: 

- interakčné prvky líniové - aleje pri komunikáciách, pásy izolačnej zelene okolo športových 
areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov, líniová zeleň pôdoochranná 

E.i.2 PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A  SCEĽOVANIE POZEMKOV  
V návrhovom období je potrebné zabezpečit' sceľovanie pozemkov rozvojového územia 

v zmysle stanovenej koncepcie na plochách vymedzených pre verejnoprospešné stavby: 
• stavby pre verejnoprospešné služby 
• stavby pre verejné dopravné a technické vybavenie 
• stavby pre ochranu životného prostredia - budovanie prvkov zelene v krajine v rámci 

územného systému ekologickej stability (tieto zásady premietnuť do projektu pozemkových 
úprav). 

E.i.3 PLOCHY NA ASANÁCIU A  STAVEBNÉ UZÁVERY  
V súvislosti s navrhovanou výstavbou v zmysle riešenia územného plánu v zastavanom 

území je potrebné zabezpečit' stavebnú uzáveru na obmedzenie zhodnocovania jestvujúcich 
stavebných fondov v novonavrhovaných lokalitách resp, novú výstavbu v rozsahu  

• záberových plôch na výstavbu a rekonštrukciu verejných komunikácií v zastavanom území 

E.i.4 PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY  
Na celom území platí prvý stupeň ochrany.  
Podľa zákona NR SR č 543/2002 z: z. o ochrane. prírody a krajiny. Chránenými časťami 

krajiny v katastri obce Beckov sú: 
• Prírodné rezervácie so 4.stupňom ochrany 

- PR Sychrov  
- PR Beckovské Skalice  

• Prírodná pamiatka so 4.stupňom ochrany 
- PP Beckovské hradné bralo  
- PP Skalka pri Beckove  

• Chránený areál 
- CHA Lipový sad 

• Chránené stromy 
- Lipy v Župnom sirotinci 

• dobývací priestor a chránené ložiskové územie Beckov určený rozhodnutím 
Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave zn. 02181/62/2 zo dňa 
18.8.1964, zmeneného rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR značky 361/10-Be/Bá z 
3.2.1978 a rozhodnutím Obvodného banského úradu V Prievidzi značky 2054-IV/He/Šá/2003 
z 18. decembra 2003 na ochranu výhradného ložiska štrkopieskov.  
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E.j) URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARA Ť A SCHVÁLIŤ DOKUMENTÁCIU 
NIŽŠIEHO STUPŇA 

Na základe platných predpisov - aktuálnej novely zákona č. 50/1976 Zb. Územný plán obce 
Beckov vymedzuje plochy, pre ktoré bude nutné obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu 
nižšieho stupňa: 

• územný plán zóny  pre lokality: 
- R1 Rekreačná oblasť súvisiaca s lokalitou Zelená voda 
- R2 Geotermálne pramene + rozšírenie športu za školou 
- V1 lokalita výroby pri Tescu 

• dokumentáciu aspoň na úrovni urbanistickej štúdie  (môže byť aj územný plán zóny), ktorá 
prerieši širšie súvislosti v území a objektivizuje sa prerokovaním so zainteresovanými orgánmi 
obstarať  pre všetky lokality, ktoré obsahujú náročnejšie územné súvislosti. Ide najmä 
o lokality: 

- B1 Záhrada – obytné územie 
- B2 Záhumnie pri štadióne – obytné územie 
- B4 Pod hradom – obytné územie 
- B5 Dolné Lipky – obytné územie 
- R4 Pri Zelenej vode – rekreačné územie 
- B7 Za Vachátkou – obytné územie 
- V3 Pri obecnom úrade – územie výroby 
- ďalšie lokality alebo ich časti, ktoré obshujú náročnejšie územné súvislosti 

a vzťahy najmä z pohľadu ochrany historických a prírodných hodnôt 
• Pre ostatné plochy (plochy menšieho rozsahu, voľné preluky v zástavbe) budú stavby riešené 

jednotlivo. 
Tieto dokumentácie musia podrobne riešiť aj ochranu prírody a krajiny a zabezpečiť 

dostatok verejných zelených plôch a ochranu a prepojenie MÚSES. Je nutné, aby sa dodržal 
charakter funkčného využitia územia na plochách bývania v zeleni. 

E.k) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  
V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 

55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky 
a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického 
vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia. 

V prípade riešeného územia sú ako verejnoprospešné stavby klasifikované nasledovné 
stavby (lokalizáciu viď grafickú prílohu „schéma verejnoprospešných stavieb“ - umiestnenie 
VPS v grafickej časti je orientačné, presné vymedzenie plôch bude predmetom podrobnejších 
stupňov projektovej dokumentácie) : 

E.k.1 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z  VYŠŠEJ ÚPD 
Podľa vyššej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Zmeny 

a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplývajú pre obec Beckov nasledovné 
verejnoprospešné stavby: 

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry 
2. Infraštruktúra železničnej dopravy 
2.1 Modernizácia železničnej trate č.  120 na traťovú rýchlosť 160 km/hod v trase hranica 

Trnavského kraja - Trenčín - Puchov s novým smerovým vedením v úseku železničný tunel 
Turecký vrch 

5. Infraštruktúra vodnej dopravy 
5.1 Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského kanálu, 

vodných nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh. 
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárs tva 
1. Oblasť zásobovania pitnou vodou 
1.7 doplnenie zdokumentovaného vodného zdroja Beckov pre krytie potrieb skupinového 

vodovodu Trenčín; 
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 
2.6. Nové Mesto nad Váhom, rozšírenie čistiarne odpadových vôd (týka sa ČOV rekreačnej 

oblasti Zelená Voda)  
2.11. Vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obciach: ..., Beckov,... 
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Verejnoprospešné stavby energetiky 
2. Plynárenstvo 
2.2 plynofikácia obcí: ..., Beckov, ... 

E.k.2 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  
A. rekonštrukcia cesty II/507 
B. miestne komunikácie pre obsluhu navrhovaných rozvojových plôch (kombinované koridory pre 

komunikácie a technickú infraštruktúru) 
D. Chodníky 
F. Rekonštrukcia jestvujúcej uličnej siete v obci 
G. Zastávky hromadnej dopravy 
H. Verejné parkovacie plochy (autá aj autobusy) 
I. Úprava verejných priestranstiev  
J. Plochy pre výstavbu obecných bytov 
K. Plochy pre rozvoj občianskej vybavenosti nekomerčného charakteru (škola, škôlka, šport...)  
L. rozšíriť dotrieďovacie stredisko na zber nebezpečných zložiek z komunálneho odpadu Beckov 
M. napojenie vodného zdroja Beckov na skupinový vodovod 
N. Technická infraštruktúra v obci: 

1. Splašková kanalizácia 
2. Dažďová kanalizácia, záchytné rigoly 
3. Zachytenie prameňov, rozšírenie vodovodov 
4. Rozšírenie plynovodnej siete 
5. Rozšírenie elektrorozvodov 
6. Verejné osvetlenie - rekonštrukcia a rozšírenie v obci 
7. Zariadenia infraštruktúry - trafostanice, regulačné stanice plynu, 

prečerpávacie stanice splaškových vôd. 
8. rekonštrukcie objektov technickej infraštruktúry 

E.l) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  
príloha – schéma záväzných častí 
príloha – schéma verejnoprospešných stavie 
 


