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PREDMET ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 
1) Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a doplnky č.1 územného plánu riešia  

Základné údaje o zadaní a podkladoch 
• Zmeny a doplnky č.1 Územného  plánu obce (ďalej ZaD č.1 ÚPN-O) boli obstarané príslušným 

orgánom  územného plánovania, t.j. obcou Beckov v súlade s rozvojovými potrebami územia obce, 
u pôvodného spracovateľa ÚPN-O, u Architektonického ateliéru BP, Bratislavská 110, 921 01 
Piešťany, v zastúpení Ing. arch. Bohuslavom Perneckým autorizovaným architektom (AA 1048) na 
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Beckov UZ. č. 330/2008 zo dňa 18.11.2008. 

• Obstaranie a prerokovanie  ZaD č.1 ÚPN-O zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny 
Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa  §2a zákona č.50/1976 Zb.- 
Stavebného zákona v znení neskorších predpisov (R.č. 141 zo dňa 20.05.2002). 

• Žiadosť o zmeny a doplnky Územného plánu obce Beckov bola predložená obci Beckov  
investorom TEXOS X s.r.o., Olbrachtova 6/900, 911 01 Trenčín Investičným zámerom na výstavbu 
obytnej štvrte Beckov – Galmanove sady.  

• Orgán územného plánovania, obec Beckov - obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie obce Beckov, na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 
18.11.2008 

o preskúmal schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Beckov a 
o uznesením č. 330/2008 rozhodol o vypracovaní Zmien a doplnkov č.1 ÚPN - obce v zmysle 

§30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.  
• Východiskom pre riešenie zmien a doplnkov je platný Územný plán obce Beckov schválený dňa 

27.10.2006, uznesením 621/2006,  ktorého záväzná časť  bola vyhlásená VZN č.1/2006 (účinnosť 
VZN nadobudlo dňa 14.11.2006). 

• Zároveň boli pre spracovanie zmien a doplnkov dodané nasledovné podklady: 
o Investičný zámer výstavby obytnej štvrte Beckov – Galmanove sady 
o Výpis z katastra nehnuteľností 
o Stanoviská orgánov a organizácií k uvedenému zámeru 

Hlavné ciele riešenia 
• Cieľom je zmena a doplnenie platného územnoplánovacieho dokumentu obce, ktorá zohľadňuje 

zmenené predpoklady vyplývajúce z investičného zámeru investora TEXOS X s.r.o. Tento zámer 
predpokladá rozšírenie plochy obytného územia v obci o cca 53 000 m2, čo znamená vybudovanie 
50 - 60 rodinných domov. 

2) Predmet Zmien  a doplnkov č.1 ÚPN-O Beckov:  
Predmetom Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Beckov je zmena funk čného využitia 

lokality „Galmanove Sady“ na obytnú zónu  t.j. vytvorenie lokality pre bývanie v katastri obce 
Beckov v polohe Galmanove sady za účelom definovaným v predchádzajúcich kapitolách. Táto 
lokalita bude v ďalšom označovaná ako lokalita B10. 

3) Vymedzenie územia riešeného Zmenami a doplnkami č.1 ÚPN-O Beckov:  
Celková výmera riešenej lokality je 53250 m2 (5,325 ha). Zámer sa dotýka nasledovných parciel 

mimo zastavaného územia obce: 

Parcelné  číslo Druh pozemku BPEJ Výmera v m2 

4709 Orná pôda  12968 
  0114062 782 
  0287242 11212 
  0292682 974 

4710/1 Orná pôda  40282 
  0114062 2693 
  0287242 32351 
  0292682 5238 

4) Časový horizont v riešení  
Riešenie predmetu zmien a doplnkov č.1 je časované do návrhového obdobia územného plánu 

obce Beckov. 
5) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce  
Platný Územný plán obce Beckov bol schválený dňa 27.10.2006, uznesením 621/2006,  

ktorého záväzná časť  bola vyhlásená VZN č.1/2006 (účinnosť VZN nadobudlo dňa 14.11.2006). 
Dopad Zmien a doplnkov č.1 na formálnu a obsahovú stránku územného plánu obce Beckov je 
podrobne zrejmý z nasledujúcich kapitol tohto textu a priloženej grafickej časti. 

6) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so s úborným stanoviskom  
Riešenie je v súlade so zadaním a so súborným stanoviskom. 
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
A.a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY , KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI  

A.a.1 ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE OBCE BECKOV 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

A.a.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O  ZADANÍ A  PODKLADOCH  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

A.a.3 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

A.a.4 ČASOVÝ HORIZONT V RIEŠENÍ ÚPN - O 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

A.b) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

A.c) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU  
B.a) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO OPIS  

B.a.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Ustanovenia tejto kapitoly v schválenom územnom pláne obce zostávajú nezmenené. Dopĺňa 

sa podkapitola: 
B.a.1.1 VYMEDZENIE ÚZEMIA RIEŠENÉHO ZMENAMI A DOPLNKAMI Č.1 ÚPN-O BECKOV: 

Zámer sa dotýka nasledovných parciel mimo zastavaného územia obce: 4709, 4710/1. Celková 
výmera riešenej lokality je 53250 m2 (5,325 ha). 

B.a.2 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Ustanovenia tejto kapitoly v schválenom územnom pláne obce zostávajú nezmenené. Dopĺňa 

sa podkapitola: 
B.a.2.1 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZMIEN  A DOPLNKOV Č.1 ÚPN-O BECKOV: 

V súčasnosti je funkčná štruktúra riešeného územia nasledovná: 

Parcelné  číslo Druh pozemku BPEJ Výmera v m2 

4709 Orná pôda  12968 
  0114062 782 
  0287242 11212 
  0292682 974 

4710/1 Orná pôda  40282 
  0114062 2693 
  0287242 32351 
  0292682 5238 

 

B.b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU  

B.b.1 VYŠŠIA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA – ÚPN VÚC 
Bod 9. tejto kapitoly bude upravený nasledovne: 
 

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

odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005 
9.2  Riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie 

zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží,  
9.3  Zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67 %,  
9.4  Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov,  
9.5  Neprekročiť 1 %-ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním,  
9.6  Zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov,  
9.7  Neprekročiť 25 %-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním,  
9.8  Dosiahnuť 20 %-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov.  
9.9  Dosiahnuť 75 %-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním.  
9.10  Dosiahnuť 5 %-ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov.  
9.11  Dosiahnuť 15 %-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov.  
9.12  Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu zneškodňovaných 

skládkovaním o 30 % oproti roku 2000.  
9.13  Zapojiť do systému separovaného zberu 70 % obyvateľov.  
9.14  Zvýšiť množstvo separovaného odpadu na cca 40 kg na obyvateľa.  
9.15  Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych 

skládkach“ 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.b.2 PRIEMETY KONCEPCIÍ VYPLÝVAJÚCE Z  PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A  SOCIÁLNEHO 
ROZVOJA OBCE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.b.3 ZÁMERY VYPLÝVAJÚCE Z  DOPOSIAĽ SPRACOVANEJ DOKUMENTÁCIE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.b.4 ZÁMERY DEFINOVANÉ V  PRIEBEHU SPRACOVANIE PRIESKUMOV  A  ROZBOROV 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 



Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Beckov – textová časť 

8/35 

B.c) ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ , SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY  

B.c.1 OBYVATEĽSTVO 
B.c.1.1 H ISTÓRIA 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.c.1.2 REKAPITULÁCIA 1997-2002 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.c.1.3 B ILANCIE K  R. 2001 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.c.1.4 ROZBOR DEMOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.c.1.5 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATE ĽSTVA 

Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená touto tabuľkou: 
 

  Obyvatelia   Návrh. obdobie Výhľad (rezerva) 

  Lokalita Súč. 
stav Prírastky Stav  prírastky Stav 

  Celkové bilancie 1367 755 2 122 319 2 441 
  jestvujúce lokality           
Bs1 obytné územie           
Bs2 obytné územie           
  trvalo obývané rodinné domy   78,3 0 52,2 0 
  ostatné rodinné domy   0 0 0 0 
  trvalo obývané bytové a iné domy   63,8 0 0 0 
  ostatné bytové a iné domy   0 0 0 0 
  novonavrhované lokality 0 612,8 613 267 880 
B1 Záhrada 0 328,6   0   
B2 Záhumnie pri štadióne 0 87   0   
B3 Za Vadičovom 0 5,8   0   
B4 Pod hradom 0 0   0   
B5 Dolné lipky 0 0   130,5   
B6 pred Kálnicou 0 2,9   0   
B7 Za Vachátkou 0 14,5   0   
B8 Záhrady pri družstve 0 0   78,3   
B9 Za Veternou 0 0   58   
B10 Galmanove sady 0 174  0  
 Legenda:      
 návrhové obdobie - 1. priorita      
 návrhové obdobie      
 výhľad      
 lokalita riešená ZaD č.1      

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.c.1.6 ZHODNOTENIE DEMOGRAFICKÝCH UKAZOVATE ĽOV A Z NICH VYPLÝVAJÚCE 

ODPORÚČANIE PRE ZASTUPITEĽSTVO OBCE 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.d) RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ ŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ 
OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA  

B.d.1 HISTÓRIA ZAČLENENIA OBCE DO ADMINISTRATÍVNEJ ŠTRUKTÚRY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.d.2 ADMINISTRATÍVNE ZAČLENENIE OBCE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.d.3 REGIONÁLNE A NADREGIONÁLNE VZ ŤAHY 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.d.4 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE OBCE BECKOV 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  

B.e.1 SÚČASNÝ STAV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.e.2 NÁVRH RIEŠENIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.e.2.1 NÁVRH RIEŠENIA PREDMETU ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 ÚPN-O BECKOV 
Predmetom Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Beckov je zmena funk čného využitia 

lokality „Galmanove Sady“ na obytnú zónu  t.j. vytvorenie lokality pre bývanie v katastri obce 
Beckov v polohe Galmanove sady. Táto lokalita bude v ďalšom označovaná ako lokalita B10. 
Riešenie predmetu zmien a doplnkov č.1 je časované do návrhového obdobia územného plánu 
obce Beckov. Lokalita leží mimo súčasné zastavané územie, je definovaná ako obytné územie a je 
určená na zástavbu rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality sú 50-60 domov, čo môže 
činiť cca 155-185 obyvateľov. Pre potreby bilancií bola tak ako u ostatných lokalít použitá 
obložnosť 2,9 a stav 60 bytov a 174 obyvateľov. Podrobnejšie riešenie je zrejmé z kapitoly 
B.g.1.5.2. 

 

B.f) NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNK ČNÝCH ÚZEMÍ 

B.f.1 PREVLÁDAJÚCE FUNK ČNÉ ÚZEMIA V OBCI BECKOV 
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou tabuľkou.  
Schéma lokalít bude doplnená nasledovnou schémou (príloha - schéma lokalít). 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

Legenda k tabuľke: 
návrhové obdobie - 1. priorita  
návrhové obdobie 
výhľad 
lokalita riešená ZaD č.1 
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č  Lokalita funkcia  

výmera lokality (ha) 
súčasný stav návrh. obdobie výhľad 

celkom intravilán  
k 1.1.1990 

mimo intravilán intravilán mimo intravilán intravilán mimo intravilán 

  Celkové bilancie    85,9852 81,4038 5,0586 197,5667 4,7681 9,5822 384,3646 
  skuto čne zastavané územie obce    89,5327   5,0586   4,7681 99,3594 
  plocha intravilánu   85,9852  5,0586 22,6336 4,7681 9,5822 128,0277 
  obec a kontakt s obcou    85,9852 3,5475 0 0 0 0 89,5327 
Bs1 obytné územie obytné územie zmiešané 9,4785 1,3273         10,8058 
Bs2 obytné územie obytné územie zmiešané 60,4965 2,2202         62,7167 
Rs1 štadión rekreácia, šport 1,421           1,421 
Vs1 družstvo výroba 14,5892           14,5892 
  v katastri obce    0 77,8563 0 0 0 0 77,8563 
Rs2 Pri Zelenej vode rekreácia   2,6525         2,6525 
Vs3 Tesco veľkosklad výroba   33,4282         33,4282 
Vs4 PD pred Kálnicou výroba   12,0331         12,0331 
Vs5 býv. Hydrostav výroba   11,6076         11,6076 
Vs6 býv. Agrochemický podnik výroba   7,9966         7,9966 
Vs7 býv. Ranč výroba   3,3222         3,3222 
Vs2 Zemník Kopané výroba   6,5701         6,5701 
Vs8 areál podniku v NMNV výroba   0,246         0,246 
  novonavrhované lokality   0 0 5,0586 197,5667 4,7681 9,5822 216,9756 
B1 Záhrada  obytné územie       7,367     7,367 
B2 Záhumnie pri štadióne  obytné územie       5,6067     5,6067 
B3 Za Vadičovom obytné územie       0,7739     0,7739 
B4 Pod hradom vybavenosť turistika     1,4461 2,5861     4,0322 
B5 Dolné lipky obytné územie           5,7111 5,7111 
B6 pred Kálnicou obytné územie       0,5133     0,5133 
B7 Za Vachátkou obytné územie       0,6     0,6 
B8 Záhrady pri družstve obytné územie         2,147 0,9748 3,1218 
B9 Za Veternou obytné územie         1,5337   1,5337 
B10 Galmanove sady obytné územie    5,325   5,325 
R1 Pri Zelenej vode rekreácia       122,8646     122,8646 
R2 Geotermálne pramene za školou rekreácia     2,4042 8,4772     10,8814 
R3 Geotermálne pramene za školou rekreácia         1,0874 2,8963 3,9837 
R4 Pri Zelenej vode rekreácia       13,3826     13,3826 
V1 za Tescom výroba       18,5     18,5 
V3 pri obecnom úrade výroba     1,2083 1,0675     2,2758 
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B.g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA , OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU , 
VÝROBY A REKREÁCIE . 

B.g.1 OBYTNÉ ÚZEMIA 
B.g.1.1 OBYTNÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.g.1.2 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.g.1.3 B ÝVANIE 
B.g.1.3.1 Domy a byty 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.3.2 Bilancie k r. 2001 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.3.3 Rozbor bývania 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.3.4 Prognóza vývoja bytového fondu 
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená touto tabuľkou:  

   Bytový fond   Súč. Návrh Výhľad 
č Lokalita funkcia stav  Prírastky Stav  prírastky Stav 
  Celkové bilancie    454 253 707 110 817 

  jestvujúce lokality    454  49  503  18  521 
Bs1 obytné územie obytné územie zmiešané        
Bs2 obytné územie obytné územie zmiešané        

trvalo obývané rodinné domy   331 27   18   
ostatné rodinné domy   83         
trvalo obývané bytové a iné domy   39 22       
ostatné bytové a iné domy   1         

  nov onavrhované lokality    0 204 204 92 296 
B1 Záhrada obytné územie 106      
B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie 30      
B3 Za Vadičovom obytné územie 2      
B4 Pod hradom vybavenosť turistika        
B5 Dolné lipky obytné územie     45  
B6 pred Kálnicou obytné územie 1      
B7 Za Vachátkou obytné územie 5      
B8 Záhrady pri družstve obytné územie     27  
B9 Za Veternou obytné územie     20  

B10 Galmanove sady obytné územie  60    
 Legenda:       
 návrhové obdobie - 1. priorita        
 návrhové obdobie       
 výhľad       
 lokalita riešená ZaD č.1       

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.g.1.4 OBČIANSKA VYBAVENOS Ť A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  
B.g.1.4.1 Sociálna infraštruktúra - pohyb za prácou  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.4.2 Hospodárska základ ňa 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.4.3 Ob čianske vybavenie 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.4.4 Prognóza vývoja ob čianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.g.1.4.5 Predpokladané kapacity zariadení ob čianskeho vybavenia pod ľa ukazovate ľov 
 
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená touto tabuľkou:  
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Základné vybavenie obce:  2122 2441 

školstvo a výchova  

materské školy miesto 40 1 85 98 
MŠ + jasle miesto 50 1 106 122 
ZŠ miesto 136 1,2 346 398 

kultúra a osveta 

klubovne pre kultúru miesto 8 1,2 20 23 
klubovne záujmových a spoločenských 
organizácií miesto 14 1,4 42 48 
kluby dôchodcov miesto 4 1 8 10 
knižnice m2 ÚP 20 1 42 49 

šport 

ihriská pre deti m2 uprav. pozemku 800 1 1698 1953 
ihriská pre dospelých m2 uprav. pozemku 700 1 1485 1709 
telocvične m2 čistej ÚP 40 1,2 102 117 
plavecké bazény m2 vod. plochy 22 2 93 107 

zdravotníctvo 

zdravotné stredisko lekárske pracovisko 1,1 3 7 8 
jasle miesto 10 1 21 24 
lekárne pracovisko 0,3 2 1 1 

predajne 
potraviny m2 predaj. plochy 78 1,5 248 286 
priemyselný široko sortimentný tovar m2 predajnej plochy 43 1,5 137 157 

stravovanie 

bufety m2 odbyt. plochy 5 1,6 17 20 
reštaurácie m2 odbyt. plochy 43 1,5 137 157 
jedálne m2 odbyt. plochy 15 1,3 41 48 

služby nevýrobné holičstvo, kaderníctvo prac. miesto 1 1,5 3 4 
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žehliarne, ... prac. miesto 0,2 1,1 0 1 
zberne prádel. služieb m2 ÚP 4,5 1 10 11 
zberne čistiarní m2 ÚP 4 1,1 9 11 
zberne opráv priemysel. tovaru m2 ÚP 16 1,4 48 55 
zberne surovín m2 sklad. priestoru 25 1 53 61 

služby výrobné 
krajčírstvo prac. miesto 0,9 1,8 3 4 
opravy obuvi prac. miesto 0,3 1,3 1 1 

správa, riadenie, administratíva 

pošta prac. miesto 2,5 1,5 8 9 
zariadenie pož. ochrany m2 celkovej ÚP 20 1,3 55 63 
obecný úrad prac. miesto 1,1 1 2 3 
polícia m2 celkovej ÚP 32 1,3 88 102 

Vyššie vybavenie obce:   

školstvo a výchova  
gymnázium miesto 12 3 76 88 
základné umelecké školy miesto 9 1,2 23 26 

kultúra a osveta 

kino sedadlo 25 2 106 122 
dom kultúry sedadlo 20 2,5 106 122 
kultúrno-spoločenské stredisko miesto 20 2,5 106 122 
viacúčelová kult. sála  sedadlo 15 2 64 73 
galérie, výstavy m2 výst. plochy 0,7 15 22 26 

šport 

ihriská veľkoplošné m2 hracej plochy 1800 1,5 5729 6590 
ihriská maloplošné m2 hracej plochy 300 1,6 1019 1172 
štadióny m2 hracej plochy 200 1,6 679 781 
kolkárne m2 hracej plochy 8 1,5 25 29 
plavecký bazén krytý m2 čistej vod. plochy 11 3 70 81 
plavecký bazén otvorený m2 čistej vod. plochy 24 3 153 176 
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zdravotníctvo liečebne dlhodobo chorých lôžko 1,5 15 48 55 

sociálna starostlivosť 

dom s opatrovateľskou službou byt. jednotka 2 2 8 10 
ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých miesto 1,2 30 76 88 
ústav sociálnej starostlivosti pre mládež miesto 1,8 15 57 66 

predajne 

plnosortimentná predajňa potravín m2 predaj. plochy 48 2 204 234 
špecializovaná predajňa potravín m2 predaj. plochy 40 3 255 293 
širokosortiment. textil m2 predaj. plochy 12 3 76 88 
širokosortiment. odevy m2 predaj. plochy 10 5 106 122 
špecializovaná predajňa textil a odevy m2 predaj. plochy 28 3 178 205 
predajne obuvi, kož. galantérie m2 predaj. plochy 7 3 45 51 
špecializovaná predajňa obuvi a kož. galantérie m2 predaj. plochy 9 4 76 88 
širokosortiment. priemysel. tovar m2 predaj. plochy 12 3 76 88 
širokosortiment. drobný tovar m2 predaj. plochy 6 3 38 44 
širokosortiment. domáce potreby m2 predaj. plochy 10 4 85 98 
širokosortiment. drogéria m2 predaj. plochy 4 4 34 39 
špecializovaná - priemyselný tovar m2 predaj. plochy 40 4 340 391 
stavebniny m2 celkovej ÚP 80 5 849 976 
knihy a hudobniny m2 predaj. plochy 5 6 64 73 
kvety m2 predaj. plochy 3 5 32 37 
očná optika m2 predaj. plochy 1 8 17 20 

ubytovanie hotel lôžko 1,2 5 13 15 

stravovanie 

reštaurácie m2 odbyt. plochy 42 4 356 410 
kaviarne m2 odbyt. plochy 10 3 64 73 
občerstvenie m2 odbyt. plochy 12 2 51 59 
polotovary m2 predaj. plochy 3 3 19 22 
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služby nevýrobné 

detské kaderníctvo prac. miesto 0,1 3 1 1 
manikúra, pedikúra prac. miesto 0,1 3 1 1 
očistné kúpele m2 celkovej ÚP 5 3 32 37 
sauny m2 celkovej ÚP 8 2 34 39 
verejné WC a umyvárne m2 celkovej ÚP 3 2 13 15 
rýchlopráčovne prac. miesto 0,1 3 1 1 
rýchločistiareň prac. miesto 0,1 7 1 2 
pohrebníctvo prac. miesto 0,1 6 1 1 
dom smútku miesto v obrad sieni 3 5 32 37 
cintorín hrob 50 2 212 244 
požičovne priemysel. tovaru m2 celkovej ÚP 1 5 11 12 
sprostredkovateľské služby prac. miesto 0,04 5 0 0 
stávkové kancelárie prac. miesto 0,1 5 1 1 
fotoateliéry prac. miesto 0,4 7 6 7 

služby výrobné 

oprava elektroniky prac. miesto 0,8 4 7 8 
oprava elektrospotrebičov prac. miesto 0,3 4 3 3 
zámočníctvo (nestavebné) prac. miesto 0,1 7 1 2 
oprava hodín a klenotov prac. miesto 0,05 8 1 1 
autoopravovne, autoservisy prac. miesto 1,2 5 13 15 
stolárstvo (nestavebné) prac. miesto 0,05 6 1 1 
čaluníctvo prac. miesto 0,04 7 1 1 
zákazková výroba a oprava prádla prac. miesto 0,2 5 2 2 
oprava dáždnikov prac. miesto 0,3 5 3 4 
výroba a oprava kož. galantérie a obuvi prac. miesto 0,5 5 5 6 
kníhviazačstvo prac. miesto 0,1 5 1 1 
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murárske a pokrývačské prevádzky prac. miesto 2 2 8 10 
stolárstvo prac. miesto 0,4 3,5 3 3 
stavebné klampiarstvo prac. miesto 0,2 5 2 2 
plyno a vodoinštalatérstvo prac. miesto 1,2 3 8 9 
elektroinštalatérstvo prac. miesto 1,1 4 9 11 
maliarstvo, natieračstvo prac. miesto 1,4 3 9 10 
kominárstvo prac. miesto 0,2 5 2 2 
sklenárstvo prac. miesto 0,2 5 2 2 
stavebná údržba prac. miesto 1,6 3 10 12 
záhradníctvo m2 zast. pl. skleníkmi 100 4 849 976 

správa, riadenie, administratíva 
miestny archív m2 čistej ÚP 7,5 1,5 24 27 
pošta vyššej kategórie prac. miesto 2 2 8 10 

spoločenská a záujmová 
činnosť klubovne prac. miesto 0,06 5 1 1 
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B.g.1.5 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT – 
OBYTNÉ ÚZEMIE 

 
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou tabuľkou.  
Schéma bývania bude doplnená nasledovnou schémou (príloha - schéma bývania). 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.  
 

Obytné územie celkom
intravilán mimo intravilán mimo intravilán mimo

k 1.1.1990
Celkové bilancie 69,975 3,5475 1,4461 22,772 3,6807 6,6859 108,1072
jestvujúce lokality 69,975 3,5475 0 0 0 0 73,5225

Bs1 obytné územie 9,4785 1,3273 10,8058
Bs2 obytné územie 60,4965 2,2202 62,7167

novonavrhované lokality 0 0 1,4461 22,772 3,6807 6,6859 34,5847
B1 Záhrada 7,367 7,367
B2 Záhumnie pri štadióne 5,6067 5,6067
B3 Za Vadičovom 0,7739 0,7739
B4 Pod hradom 1,4461 2,5861 4,0322
B5 Dolné lipky 5,7111 5,7111
B6 pred Kálnicou 0,5133 0,5133
B7 Za Vachátkou 0,6 0,6
B8 Záhrady pri družstve 2,147 0,9748 3,1218
B9 Za Veternou 1,5337 1,5337

B10 Galmanove sady 5,325 5,325
Legenda:
návrhové obdobie - 1. priorita
návrhové obdobie
výhľad
lokalita riešená ZaD č.1

súčasný stav návrh. obdobie výhľad

 

B.g.1.5.1 Lokality jestvujúce 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.5.2 Lokality navrhované 
Táto kapitola bude doplnená o nasledovný odsek: 
  

„Lokalita B10 – Galmanove sady 
Lokalita o výmere cca 5,3 ha leží mimo súčasné zastavané územie, je definovaná ako obytné 

územie a je určená na zástavbu rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality sú 50-60 domov, 
čo môže činiť cca 155-185 obyvateľov. Pre potreby bilancií bola tak ako u ostatných lokalít použitá 
obložnosť 2,9 a stav 60 bytov a 174 obyvateľov. 

Súhrn podmienok pre riešenie lokality B10 je v nasledujúcich odsekoch. 
• územie lokality B10 riešené zmenami a doplnkami č.1 sa nachádza v ochranných pásmach letiska 

Piešťany, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.1-434/91/ILPZ zo dňa 
25.09.1991 a v ochranných pásmach letiska Trenčín, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej 
inšpekcie zn. 1-68/91 zo dňa 27.02.1991. Podmienky týchto ochranných pásiem sú definované 
v schválenom územnom pláne obce Beckov. Rekapituláciou podmienok pre lokalitu B10 - výškové 
obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené: 

o ochranným pásmom  vzletového a približovacieho priestoru letiska  Piešťany s výškovým 
obmedzením 317 m n.m. B.p.v. 

o ochranným  pásmom   vzletového  a približovacieho  priestoru  letiska Trenčín  s výškovým 
obmedzením cca 360 - 365 m n.m. B.p.v. 

Keďže ochranné pásma vzletových a približovacích priestorov letísk sa prelínajú, záväzná 
obmedzujúca výška je stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou, t.j. vzletovým a 
príbližovacím priestorom letiska Piešťany. Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek 
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stavby a zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu Leteckého úradu SR. V zmysle §28 ods. 3 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: 

o ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť 
vyššie popísané ochranné pásma letiska Piešťany a Trenčín 

o vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a) 
o stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b) 
o zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 

zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, 
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c) 

o zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 
ods. 1, písmeno d). 

 
• Keďže navrhovaná lokalita je umiestnená v blízkosti priemyselného parku a na dotyku štátnej 

cesty, je potrebné pri podrobnejšej štruktúre riešiť ochranu vonkajšieho prostredia   navrhovanej 
obytnej zóny pred hlukom z dopravy a zo stacionárnych zdrojov podľa § 27 ods. 3 zák. č. 355/2007 
Z.z. Jedným z momentov tohto riešenia je aj zriadenie nelesnej stromovej vegetácie - stromoradia 
(izolačná zeleň), ktoré je pre toto územie v styku s cestou II/507 navrhnuté v schválenom 
územnom pláne. Spoločnosť TESCO STORES SR a.s. vlastní a prevádzkuje areál Distribučné 
centrum Beckov, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti riešenej lokality. Vo svojom vyjadrení 
v priebehu prípravných prác upozornili, že „činnosť ich spoločnosti v areáli Distribučného centra 
Beckov má vplyv aj na okolie a tým aj na predmetnú lokalitu. Z hľadiska vplyvov činnosti v ich 
Distribučnom centre vo vzťahu na okolie je to hlavne vplyv hluku, osvetlenia areálu, znečistenia 
ovzdušia a používania čpavku ako chladiacej zmesi. Podľa spracovaných štúdií, meraní a 
posudkov žiadne tieto vplyvy nepresahujú stanovené limity. 

• Predmetná lokalita sa nachádza v extraviláne obce, v tesnej blízkosti existujúceho priemyselného 
areálu. Z hľadiska ochrany ovzdušia, v prípade ak dôjde k výstavbe z hľadiska vykurovania vznikne 
malý, prípadne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, na ktorý bude potrebný súhlas v zmysle § 22 
zákona č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov. 

• Nakoľko sa v bezprostrednej blízkosti navrhovanej lokality nachádzajú biotopy európskeho 
významu, neodporúča sa v budúcnosti rozširovanie lokality na východ a severovýchod. 

• Pri realizácii lokality B10 dôjde k styku s podzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete, v 
mieste stavby – tel. kábel v súbehu s komunikáciou II/507. Existujúce zariadenia sú chránené 
ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.), je potrebné dodržiavať platné predpisy podľa 
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, STN 73 3050 zemné práce. V 
prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť' ST) bude potrebné 
vyžiadať si určenie bodu napojenia od Slovak Telekom. Káble bude nutné pred realizáciou 
stavebnej akcie vytýčiť 

• Z hydrologického hľadiska riešené územie patrí do hydrologického povodia Váhu s hydrologickým 
číslom 4-21-09-031. Pri podrobnejšom riešení je potrebné zachovanie pobrežných pozemkov v 
zmysle §49 zákona č.364/2004 Z. z (Vodný zákon), obojstranne 5,0 m od brehovej čiary drobného 
vodného toku Rybnický potok. V uvedených pobrežných pozemkoch nie je možné uvažovať s 
budovaním pozemných stavieb a oplotení, s ťažbou a navážaním zeminy, trasovaním inžinierskych 
sieti, vytváraním skládok a poľnohospodárskym využitím, ako i manipuláciou s látkami škodiacimi 
vodám. Ďalej je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným 
pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Akákoľvek investorská 
činnosť a výsadba porastov v dotyku s tokom musí byť odsúhlasená s organizáciou SVP š.p. OZ 
Povodie Váhu. Všetky prípadné križovania inžinierskych sieti s vodným tokom musia byt' riešené v 
súlade s STN 73 6822. Rozvojové aktivity musia byť v súlade so zákonom č.666/2004 Z. z o 
ochrane pred povodňami. Dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe 
treba v maximálnej miere zadržať v území akumuláciou do zberných nádrží a následne ich 
využívať na závlahu, resp. kontrolovane vypúšťať do recipientu, a tým zachovať retenčnú 
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schopnosť územia. Pri rozvoji riešeného územia bude vhodné uvažovať s vybudovaním splaškovej 
kanalizačnej siete s napojením rozvojových plôch a následným odvedením do ČOV.“ 

 

B.g.1.5.3 Lokality výh ľadové 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.2 VÝROBNÉ ÚZEMIA  
B.g.2.1 VÝROBNÉ ÚZEMIA  - DEFINÍCIA 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.g.2.2 PLOCHY PRE PRIEMYSELNÚ VÝROBU  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.g.2.3 PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.g.2.4 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.3 REKREAČNÉ ÚZEMIA PRE ROZVOJ KÚPEĽNÍCTVA, REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU , 
PLOCHY ŠPORTU 

B.g.3.1 REKREAČNÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.3.2 S ITUÁCIA V OBCI  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.3.3 ODPORÚČANIA NA SMER ROZVOJA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.3.4 REKREÁCIA A  CESTOVNÝ RUCH VO VZŤAHU KU KRAJINE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.3.5 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou tabuľkou.  
Schéma zastavaného územia bude doplnená nasledovnou schémou (príloha - schéma 

zastavaného územia). 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

súčasné skutočne zastavané územie 89,53 ha 
zastavané územie k návrhu 111,785 ha 
z toho lokalita riešená Zmenami a doplnkami č.1 - návrh 5,325 ha 
zastavané územie s rezervami 122,435 ha 

B.i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

B.i.1 OCHRANNÉ PÁSMA V  ÚZEMÍ 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.2 OCHRANA PRÍRODY A  KRAJINY (CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A ICH OCHRANNÉ PÁSMA ) 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.3 OCHRANA PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.4 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV , LOŽÍSK NERASTOV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.5 OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.6 OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA TRENČÍN 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.7 OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.i.8 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA HOSPODÁRSKYCH DVOROV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.9 OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.i.10 OCHRANNÉ PÁSMA V  ÚZEMÍ LOKALITY B10 – PREDMETU ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 
Pre predmet Zmien a doplnkov č.1 – lokality B10 platia všetky ustanovenia pre ochranné pásma 

uvedené v tejto kapitole.  
Priamo sa lokalita nachádza v nasledovnom ochrannom pásme: 
o územie lokality B10 riešené zmenami a doplnkami č.1 sa nachádza v ochranných pásmach 

letiska Piešťany, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.1-434/91/ILPZ zo 
dňa 25.09.1991 a v ochranných pásmach letiska Trenčín, stanovených rozhodnutím Štátnej 
leteckej inšpekcie zn. 1-68/91 zo dňa 27.02.1991. Podmienky týchto ochranných pásiem sú 
definované v schválenom územnom pláne obce Beckov. Rekapituláciou podmienok pre 
lokalitu B10 - výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov 
a pod. je stanovené: 

o ochranným pásmom  vzletového a približovacieho priestoru letiska  Piešťany s výškovým 
obmedzením 317 m n.m. B.p.v. 

o ochranným  pásmom   vzletového  a približovacieho  priestoru  letiska Trenčín  s výškovým 
obmedzením cca 360 - 365 m n.m. B.p.v. 

Keďže ochranné pásma vzletových a približovacích priestorov letísk sa prelínajú, záväzná 
obmedzujúca výška je stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou, t.j. vzletovým a 
príbližovacím priestorom letiska Piešťany. Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek 
stavby a zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu Leteckého úradu SR. V zmysle §28 ods. 3 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: 

o ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť 
vyššie popísané ochranné pásma letiska Piešťany a Trenčín 

o vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a) 
o stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b) 
o zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 

zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, 
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c) 

zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d). 

 

B.j) NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU , POŽIARNEJ OCHRANY , OCHRANY PRED 
POVODŇAMI 

B.j.1  OBRANA ŠTÁTU  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.j.2  CIVILNÁ OCHRANA OBYVATE ĽSTVA 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.j.3  POŽIARNA OCHRANA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.j.4  OCHRANA PRED POVODŇAMI 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 
Predmetu Zmien a doplnkov č.1 – lokality B10 sa rovnako dotýkajú aj ustanovenia tejto kapitoly. 
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B.k) NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT ÚZEMIA ,  NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY 
KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A 
EKOSTABILIZA ČNÝCH OPATRENÍ 

B.k.1 KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA  
B.k.1.1  ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.k.1.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.k.1.3 K ULTÚRNO – HISTORICKÉ DEDIČSTVO 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.k.1.4 ZOZNAM NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK ZAPÍSANÝCH V ÚSTREDNOM 

ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU SR PODĽA VÝPISU Z EVIDENCIE ÚZPF, KDE SÚ 
UVEDENÉ ĎALŠIE IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE .: 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.k.2 KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
B.k.2.1 PRÍRODNÉ KRAJINNO -ESTETICKÉ A EKOLOGICKÉ FAKTORY  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.k.2.2 OCHRANA PRÍRODY A  KRAJINY (CHRÁNENÉ ČASTI ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÉ PÁSMA  

PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV) 
Do tejto kapitoly bude doplnená podkapitola: 
 

B.k.2.2.1 „Lokalita B10 
Na území riešenom Zmenami a doplnkami č.1 sa nenachádzajú žiadne osobitne chránené 

územia ochrany prírody, avšak v bezprostrednej blízkosti navrhovanej lokality sa nachádzajú 
biotopy európskeho významu, preto sa neodporúča rozširovať lokalitu na východ a severovýchod. 
Taktiež sa odporúča v prípade výstavby vysadiť ochrannú zeleň ako nárazníkovú zónu medzi 
stavebnými pozemkami a daným travinno - bylinným biotopom. Pri výsadbe je odporúčané použiť 
geograficky pôvodné druhy autochtónnych lemových spoločenstiev.“ 

 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

B.k.2.3 ZÁVERY A ODPORÚČANIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA . 

B.l.1 NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA DOPRAVY A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ  
B.l.1.1 Š IRŠIE DOPRAVNÉ VZŤAHY 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.l.1.2 ZAŤAŽENIE KOMUNIKA ČNEJ SIETE  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.l.1.3 ZÁSADY NÁVRHU RIEŠENIA DOPRAVY V  ÚPN-O OBCE BECKOV 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
B.l.1.4 ZÁVER - ODPORÚČANIA  

Táto kapitola bude doplnená o nasledovné odseky: 
 
„Pri riešení nových území v katastri obce: 
o mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty 

prvej triedy v kategórii C 9,5/80; 
o v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej triedy 

v kategórii MZ 14/60, vo funkčnej triede B1 
o rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest druhej triedy mimo zastavaného územia v 

zmysle STN 73 6101 v kategórii C 9,5/70 
o rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest druhej triedy v zastavanom území 

v zmysle STN 73 6110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2 
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o riešiť dopravné napojenia v súlade s platnými STN 
o návrh statickej dopravy vypracovať v zmysle STN 73 610 
o navrhnúť pešie, príp. cyklistické komunikácie v zmysle príslušných ustanovení STN 73 

6110“ 
a: 
 
„Lokalita B10 bude napojená prístupovou komunikáciou vo funkčnej triede C3 a kategórii MO 

7,5/30 prípadne MO 6,5/30.“ 
 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

B.l.1.5 CHARAKTERISTIKY - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l.2 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU  
B.l.2.1 J ESTVUJÚCI STAV :  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.  
B.l.2.2 NAVRHOVANÝ STAV : 
B.l.2.2.1 Bilancia potreby vody 

Táto kapitola bude doplnená o nasledovnú stať: 
„ Po vybudovaní lokality B10 bude rozšírená potreba vody o nasledovné objemy: 

Priemerná potreba vody pre lokalitu B10       Qp 
A/     Bytový fond                                                             23490 l/deň = 0,27 l/s 

Maximálna denná potreba vody pre lokalitu B10  Qd 
A/     Bytový fond                                                              = 0,66 l/s 
 

Maximálna hodinová potreba vody pre lokalitu B10  Q h  
A/     Bytový fond                                                                = 0,36 l/s 
Po predbežných rokovaniach investora s obcou Kálnica bude lokalita B10 napojená na zdroj 

vody z tejto obce, kde je v súčasnosti využívaná výdatnosť 10% z maximálneho povoleného 
množstva. Voda bude privedená potrubím PVC DN200 (medzi ulicami DN100)“ 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

B.l.3 KANALIZÁCIA  
B.l.3.1 SÚČASNÝ STAV  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.  
B.l.3.2 NÁVRH RIEŠENIA  
B.l.3.2.1 Splašková kanalizácia 

Táto kapitola bude doplnená nasledovne: 
 
„Lokalita B10 bude odkanalizovaná do žúmp o predpokladanej kapacite 20 m3. V budúcnosti 

bude potrebné uvažovať s možnosťou napojenia na verejnú kanalizáciu a následným čistením 
odpadových vôd v ČOV. Vzhľadom k už pripravenej realizácii Spoločnej kanalizácie aglomerácie 
Kočovce-Nová Ves-Hôrka do diaľničnej ČOV Hrádok, je možné (aj na doporučenie obce Kálnica) 
uvažovať s pripojením navrhovanej obytnej zóny na túto kanalizáciu. V tejto súvislosti bola by 
možná i vzájomná spolupráca v budúcnosti s obcou Kálnica pri výstavbe prepojenia kanalizácie s 
miestnou časťou obce Galmanove sady pri Kálnici. Výstavba uvedenej trasy je už projekčne 
pripravená a je vedená v trase štátnej cesty z Rakoľub do Kálnice.“ 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

B.l.3.2.2 Dažďová kanalizácia 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 



Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Beckov – textová časť 
 
 

23/35 

B.l.4 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU  
B.l.4.1 ROZVODY VN. 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l.4.1.1 PREHĽAD STÁVAJÚCICH TRAFOSTANÍC V KATASTRI OBCE Beckov 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l.4.1.2 Energetická bilancia navrhovaných lokalít : 
 
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená touto tabuľkou: 
 

č. 
lok. 

navrhovaná plocha počet Počet 
zamestnancov 

počet počet Pinšt β Psúč 

funkcia ha obyv. RD b.j. kW kW 

B1 bývanie      106  1272 0,27 343 
B2 bývanie      30  360 0,34 122 
B3 bývanie      2  24 0,76 18 
B4 turistika     8   50 0,62 31 
B5 bývanie      45  540 0,31 167 
B6 bývanie      1  12 1 12 
B7 bývanie      5  60 0,54 32 
B10 bývanie      60  720 0,3 216 
R1 rekreácia     20   200 0,6 120 
R2 rekreácia     10   200 0,6 120 
V1  výroba     40   160 0,62 99 
V2 výroba     20   100 0,6 60 
V3 výroba     10   100 0,71 71 
spolu       60 244  3638  1411 

  

B.l.4.1.3 Návrh riešenia: 
Podkapitola  
Nové trafostanice:  
bude doplnená nasledovne: 
„lokalita B10 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu B10“ 
 

B.l.4.2 ROZVODY NN. 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

B.l.5 TELEKOMUNIKA ČNÉ ROZVODY. 
Táto kapitola bude doplnená o nasledovné dva odseky: 
 
„Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona č. 610/2003 Z. z.), je 

potrebné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
technického vybavenia, STN 73 3050 zemné práce. Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je 
porušením povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť' ST) 
bude potrebné vyžiadať si určenie bodu napojenia od Slovak Telekom. Káble bude nutné pred 
realizáciou stavebnej akcie vytýčiť. 

Spoločnosť T-mobile v horizonte 5. rokov plánuje v katastrálnom území obce umiestniť 
základňovú stanicu na zlepšenie pokrytia signálom verejnej rádio telefónnej siete. Konkrétna 
lokalita nie je zatiaľ známa.“ 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.l.6 ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l.6.1 B ILANCIA SPOTREBY PLYNU SÚ ČASNÝ STAV : 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l.6.2 NÁVRH RIEŠENIA : 
Úvodná časť tejto kapitoly bude doplnená o nasledovný odsek: 
 
„Rozširovanie existujúcich plynárenských zariadení nad rámec platného generelu plynofikácie 

obce bude možné až po predložení požiadaviek na množstvo, charakter, miesto odberu a 
následnej aktualizácii generelu plynofikácie obce, ktorý preverí kapacitné možnosti existujúcej siete 
a stanoví podmienky napojovania nových odberateľov v novej lokalite. Plynofikáciu  nových  lokalít 
je  nutné  riešiť formou  Žiadosti  o pripojenie obytnej  zóny,  resp. priemyselnej zóny. Samotná 
plynofikácia jednotlivých odberateľov bude riešená formou Žiadosti o pripojenie OPZ v kategórii" 
domácnosti", resp. v kategórii" mimo domácnosť. Jednotlivé stupne  prípravnej  dokumentácie  na  
riešenie  plynofikácie  nových  lokalít treba konzultovať s SPP- distribúcia a.s. - LC Nové Mesto 
n/V. – DSAs“ 

 
Ostatné stanovenia tejto kapitoly včítane podkapitoly B.l.6.2.1 zostávajú nezmenené. 

B.m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE , PRÍPADNE HODNOTENIE Z HĽADISKA 
PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

B.m.1 HODNOTENIE STAVU ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V  K.Ú. BECKOV 
 

B.m.1.1 ZELEŇ 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.m.1.2 VODA, PÔDA 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.m.1.3 OVZDUŠIE, HLUK 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.m.1.4 Ž IARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.m.1.5 ODPADY   
Táto kapitola bude doplnená o nasledovné odseky: 
 
„Pri výstavbe v novonavrhovaných lokalitách bude potrebné zabezpečiť vytvorenie vhodných 

priestorov pri jednotlivých rodinných domoch pre zhromažďovanie oddelených zložiek 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

Pri projektovaní komunikácií v lokalite ich treba dimenzovať pre vozidlá s lisovacou nadstavbou 
na zvoz komunálneho odpadu.  

Pri realizácii každej výstavby, rekonštrukcie a búracích prácach v k.ú. obce Beckov je potrebné 
dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve. 

Pri spracovaní nižšieho stupňa projektovej dokumentácie obytných lokalít sa zamerať na 
priestory pre separovaný zber odpadov. Zohľadniť pritom skutočnosť, že od 01.01.2010 je 
povinnosť separovať z komunálneho odpadu 5 zložiek (sklo, kovy, plasty, papier a biologický 
odpad).“ 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

B.m.1.6 PRVKY ZNIŽUJÚCE KVALITU KRAJINNÉHO OBRAZU  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.m.1.7 FAKTORY POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.  

B.m.2 ZÁSADY FUNKČNÉHO HOSPODÁRSKEHO A  REKREAČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA VO VZŤAHU 
K EKOLOGICKEJ ÚNOSNOSTI ÚZEMIA  

B.m.2.1 REKREAČNÁ ÚNOSNOSŤ ÚZEMIA PO ŤAŽBE ŠTRKU – ZELENÁ VODA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.m.2.2 NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU ALEBO OBMEDZENIE STRESOVÝCH PRVKOV  
V KRAJINE , FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.n) VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ. CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A 
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV  
Táto kapitola bude vypustená a bude nahradená nasledovne.  
Taktiež bude vypustená priložená schéma a bude nahradená nasledovnou (schéma 

prieskumných území). 
 
„V  katastrálnom území obce Beckov sú podľa evidencie ložísk nevyhradených nerastov SR 

Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, Bratislava: 
o dobývací priestor (630), ložiská nevyhradených nerastov (4047, 4147, 4148, 4409, 4527) 

tak,  ako sú zobrazené na priloženej schéme 
o nie sú evidované staré banské diela 
o zaregistrované zosuvy tak, ako sú zobrazené na priloženej schéme 
Do katastrálneho  územia obce  Beckov zasahujú  dve  určené  prieskumné územia: 
o Piešťany- minerálne vody, určené pre INGEO-ighp s.r.o. Žilina, s platnosťou do 11.2.2012  
o Kálnica - Selec - U rudy, určené pre BECKOV Minerals s.r.o. Spišská Nová Ves, s 

platnosťou do 19.7.2009. 
Obvodný banský úrad v Prievidzi eviduje: 
o výhradné ložisko nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím a 

dobývacím priestorom Beckov I, ktorého ochranu zabezpečuje organizácia Holcim 
(Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník.  

o ložisko nevyhradených nerastov Beckov II - Zelená voda I, ktorého ochranu   zabezpečuje   
organizácia   Kameňolomy   s.r.o.   Nové   Mesto   nad   Váhom, Priemyselná 5, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom.  

o ložisko  nevyhradených  nerastov Beckov III - Prúdiky,  ktorého ochranu zabezpečuje 
organizácia Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník.  

o ložisko nevyhradených nerastov Beckov - Kopané, ktorého ochranu zabezpečuje  
organizácia K.L.K.  s.r.o.  Kočovce,  916  31   Kočovce  č.  431.   

o ložisko nevyhradených nerastov Beckov parc. č. 1794/62,66, ktorého ochranu zabezpečuje 
organizácia Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník 

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.: 

o § 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. 

o § 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 

o § 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.... 

o § 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“ 

 

B.o) VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.p) VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A 
LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.p.1 PREHĽAD BPEJ  V LOKALITÁCH ZÁBEROV PPF 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.p.2 ZHODNOTENIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA POD ĽA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT  
B.p.2.1 L OKALITY S  ČASOVÝM HORIZONTOM V NÁVRHU 

Táto kapitola bude doplnená o nasledovnú podkapitolu: 
 

„B.p.2.1.8. Lokalita B10 – Galmanove sady 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 5,3250 ha sa nachádza v južnej časti katastra obce, mimo 
jej zastavaného územia. Celú časť zabratého územia tvorí orná pôda.  

Celá plocha záberu je v súčasnosti poľnohospodársky obrábaná. Na poľnohospodárskej pôde 
(uvažovanej na predpokladané odňatie) nie sú vykonané opatrenia ku zvýšeniu intenzity 
poľnohospodárskej výroby - závlahy a nenachádzajú sa tu žiadne objekty poľnohospodárskej 
výroby. 

Celý záber je mimo zastavané územie. 
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovanej lokalite pri realizácii urbanisticko-

architektonického zámeru je v priloženej tabuľke. 
 

Parcelné  číslo Druh pozemku BPEJ Výmera v m2 

   5,3250 ha 
4709 Orná pôda  12968 

  0114062 782 
  0287242 11212 
  0292682 974 

4710/1 Orná pôda  40282 
  0114062 2693 
  0287242 32351 
  0292682 5238 

 
Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere PP 

Lokalita v sebe nezahŕňa pôdu prvých štyroch najlepších skupín BPEJ v katastri obce Beckov. 
BPEJ v riešenej lokalite sú v nasledujúcej tabuľke: 

7 miestny kód 5 miestny kód   

0114062 11401 6. skupina BPEJ – pôdy s nízkym produkčným potenciálom - teplý, 
veľmi suchý, nížinný klimatický región, HPJ fluvizeme (typ) stredne 
ťažké až ľahké, plytké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, 
stredne skeletovité až silne skeletovité pôdy, plytké pôdy (do 30 cm) 

0287242 28701 7. skupina BPEJ – pôdy s nízkym produkčným potenciálom - 
dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový klimatický región, HPJ 
rendziny typické až regozeme pelické, ojedinele hnedozeme 
erodované, alebo kambizeme erodované na slieňoch alebo íloch, 
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké), mierny svah 3-7o, južná, 
východná a západná expozícia, stredne skeletovité, stredne hlboké 

0292682 292 01 9. skupina BPEJ – pôdy s veľmi nízkym produkčným potenciálom, 
dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový klimatický región, HPJ 
rendziny typické na výrazných svahoch 12-25o, stredne ťažké až 
ťažké (veľmi ťažké), výrazný svah 12-17o, južná, východná 
a západná expozícia, stredne skeletovité až silne skeletovité pôdy, 
hlboké až plytké pôdy 

 
Funkčné využitie riešeného územia 

Obytné územie 
Lokalita je určená na zástavbu obytnými domami formou rodinných domov. Na predmetné 

územie nebola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Predpokladá sa tu výstavba cca 60 
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rodinných domov (smerné číslo, spresnené bude v podrobnejšej dokumentácii), Plocha zastavaná 
stavbami bude činiť cca 40% z celkovej výmery lokality, zostávajúca výmera sú prírodné plochy. 
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Vlastníkom pozemku je právnická osoba, iniciátor zmien a doplnkov č.1.“  
 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.p.3 PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE PF NA UVAŽOVANÝCH  LOKALITÁCH  ODŇATIA  POĽNOHOSPODÁRSKEJ  PÔDY Z PPF PRE 
NEPOĽNOHOSPODÁRSKE  ÚČELY 
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená touto tabuľkou:  

lo
ka

lit
a 
č
. 

ná
zo

v 
lo

ka
lit

y 

ka
ta

st
rá

ln
e 

úz
em

ie
 

funkčné využitie 

úhrnná výmera lokality v ha 
predpokladaná výmera PLPF 
mimo zastav. územia 
1.1.1990 

už
ív

at
eľ

/v
la

st
ní

k 
po
ľn

oh
os

po
dá

rs
ke

j p
ôd

y 

vy
ko

na
né

 z
ás

ah
y 

do
 p

ôd
y 

(z
áv

la
hy

, o
dv

od
ne

ni
e)

 

Č
as

ov
á 

et
ap

a 
re

al
iz

ác
ie

 

po
zn

ám
ka

 

celkom 

z toho 

ce
lk

om
 v
č
ít.

 v
ýh
ľa

du
 

z toho 

v 
za

st
. ú

ze
m

í 
ob

ce
 -

 n
áv

rh
 

m
im

o 
za

st
. 

úz
em

ie
 o

bc
e 

- 
ná

vr
h 

B
P

E
J 

m
im

o 
za

st
. 

úz
em

ie
 o

bc
e 

- 
ná

vr
h 

B1 Záhrada 
B

ec
ko

v 
obytné územie 7,367   7,2278 7,2278 .0103003 7,2278   - 

priorita 
1   

B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie 5,6067   5,6067 5,6067 .0114062 5,6067   - 
priorita 

1   
B3 Za Vadičovom obytné územie 0,7739   0,7739 0,5682 .0103003 0,5682   -     

B4 Pod hradom vybavenosť turistika 4,0322 
1,4461 1,7241 1,7241 .0103003 1,7241   -     

  0,862 0,862 .0292682 0,862   -     

B6 pred Kálnicou obytné územie 0,5133 
  0,3853 0,3853 .0287242 0,3853   -     
  0,128 0,128 .0106042 0,128   -     

B7 Za Vachátkou obytné územie 0,6   0,6 0,6 .0114062 0,6   -     

B10 Galmanove sady obytné územie 5,325 
 

5,325 
0,3475 .0114062 0,3475     

 4,3563 .0287242 4,3563     
 0,6212 .0292682 0,6212     

R1 Pri Zelenej vode rekreácia 122,865   122,8646 82,367 .0114062 82,367   -     

R2 
Geotermálne pramene za 
školou 

rekreácia 21,3842 
2,4042 18,835 18,835 .0103003 18,835   -     
  0,145 0,145 .0114062 0,145         

V1 za Tescom výroba 18,5   18,5 18,5 .0114062 18,5   -     
V2 Pri Zelenej vode výroba 13,3826   13,3826 0,2906 .0114062 0,2906   -     

V3 pri obecnom úrade výroba 2,2758 
1,2083 0,9475 0,9475 .0103003 0,9475   -     

  0,12 0,12 .0114062 0,12   -     

        202,625 5,0586 197,4275 143,6322   143,63         
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B.p.4 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H ĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH , 
EKONOMICKÝCH , SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO -TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

D. DOKLADOVÁ ČASŤ 
Dokumenty sú priložené k dokumentácii o prerokúvaní. 
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E. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BECKOV. 
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  
Bod 9. tejto kapitoly bude upravený nasledovne: 
 

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

odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005 
9.2  Riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie 

zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží,  
9.3  Zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67 %,  
9.4  Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov,  
9.5  Neprekročiť 1 %-ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním,  
9.6  Zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov,  
9.7  Neprekročiť 25 %-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním,  
9.8  Dosiahnuť 20 %-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov.  
9.9  Dosiahnuť 75 %-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním.  
9.10  Dosiahnuť 5 %-ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov.  
9.11  Dosiahnuť 15 %-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov.  
9.12  Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu zneškodňovaných 

skládkovaním o 30 % oproti roku 2000.  
9.13  Zapojiť do systému separovaného zberu 70 % obyvateľov.  
9.14  Zvýšiť množstvo separovaného odpadu na cca 40 kg na obyvateľa.  
9.15  Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych 

skládkach“ 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.a.2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA   
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.a.3 ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

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

E.b.1 LOKALITY JESTVUJÚCE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.b.2 LOKALITY K  NÁVRHOVÉMU OBDOBIU  
Táto kapitola bude doplnená o nasledovnú tabuľku: 
 

Lokalita B10 – Galmanove sady  
časová etapa realizácie návrhové obdobie  
funkčné využitie: obytné územia 
typologický druh zástavby rodinné domy samostatne 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 
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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 letiska Piešťany 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.c) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OB ČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
  

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

E.d.1 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.d.2 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

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 HODNÔT  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.e.2 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A  KRAJINY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.f) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.g) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  
Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou tabuľkou: 
 

súčasné skutočne zastavané územie 89,53 ha 
zastavané územie k návrhu 111,785 ha 
z toho lokalita riešená Zmenami a doplnkami č.1 - návrh 5,325 ha 
zastavané územie s rezervami 122,435 ha 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.h) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

E.h.1 OCHRANA PRÍRODY A  KRAJINY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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E.h.2 OCHRANA PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.h.3 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV , LOŽÍSK NERASTOV  
 Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.h.4 OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY : 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.h.5 OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.h.6 OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.h.7 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA HOSPODÁRSKYCH DVOROV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.h.8 NORMATÍVNE REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z  PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV : 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.i) PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY , NA VYKONANIE DELENIA A SCE ĽOVANIA 
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.i.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.i.2 PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A  SCEĽOVANIE POZEMKOV  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.i.3 PLOCHY NA ASANÁCIU A  STAVEBNÉ UZÁVERY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.i.4 PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
  

E.j) URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARA Ť A SCHVÁLIŤ DOKUMENTÁCIU 
NIŽŠIEHO STUPŇA 
Táto kapitola  bude v časti: 
 
o „dokumentáciu na úrovni urbanistickej štúdie , 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:“ 

 
doplnená nasledovne: 
 

- B10 Galmanove sady – obytné územie 
 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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E.k) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  
 

E.k.1 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z  VYŠŠEJ ÚPD 
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.k.2 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
 

E.l) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  
o Schéma záväzných častí bude doplnená nasledovnou schémou (príloha - schéma 

záväzných častí). 
o Schéma verejnoprospešných stavieb sa zmenami a doplnkami č.1 nemení 
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