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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAD Č.3 ÚPN-O BECKOV 

OBSTARANIE , SPRACOVANIE , PODKLADY  

OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.3  

• Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce (ďalej ZaD č.3 ÚPN-O) boli obstarané príslušným orgánom 
územného plánovania, t.j. obcou Beckov v súlade s rozvojovými potrebami územia obce.  

• Obstaranie a prerokovanie ZaD č.3 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.  

• Žiadosť o zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Beckov bola predložená obci Beckov iniciátormi, 
ktorí pripravujú realizáciu predmetného zámeru.  

SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 

• Zmeny a doplnky č.3 spracoval pôvodný spracovateľ ÚPN-O, Architektonický ateliér BP, Piešťany, 
v zastúpení Ing. arch. Bohuslavom Perneckým autorizovaným architektom (AA 1048)  

PODKLADY  

• Východiskom pre riešenie zmien a doplnkov č.3 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). 

• Orgán územného plánovania, obec Beckov - obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie obce Beckov, na zasadnutí obecného zastupiteľstva preskúmal 
schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Beckov a rozhodol o vypracovaní Zmien a doplnkov č.3 k ÚPN - 
obce v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov 

• Pre spracovanie zmien a doplnkov boli dodané nasledovné podklady: 

- Výpis z katastra nehnuteľností, dodaný iniciátormi zmien a doplnkov 

- Možnosť úpravy pásma hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD Beckov – Imisno-prenosové 
posúdenie pre účely rozhodovania úradu verejného zdravotníctva, spracoval RNDr. Juraj Brozman, 
oprávnená osoba pre imisno-prenosové posudzovanie podľa výnosu MŽP SR ku zákonu č. 137/2010 
Z.z. o ovzduší, jún 2013 

- Akustická štúdia vplyvu hluku z dopravy na lokalitu B2 (pre bývanie) Beckov a návrh protihlukových 
opatrení, spracoval: Inžinierske služby, spol. s r.o., Laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, 
Martin – RNDr. Peter Pavlík, júl 2013 

- Akustická štúdia vplyvu hluku z dopravy na lokalitu B7 (pre bývanie) Beckov a návrh protihlukových 
opatrení, spracoval: Inžinierske služby, spol. s r.o., Laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, 
Martin – RNDr. Peter Pavlík, júl 2013  

- Stanoviská orgánov a organizácií k uvedenému zámeru 

DÔVODY A CIELE  

DÔVODY SPRACOVANIA ZAD Č.3 ÚPN-O: 

• zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný ÚPN- O schválený,  

• požiadavky vlastníkov pozemkov v dotknutých lokalitách na zmenu funkčného využitia ich pozemkov, 

• potreba koordinovať umiestnenia stavieb a stavebné aktivity v území obce 

CIELE RIEŠENIA 

• Aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu obce (ÚPN-O Beckov), ktorá zohľadňuje nové 
skutočnosti ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce, resp.  jeho časti, 
s cieľom trvalého súladu činností v riešenom území vo väzbe na susedné obce, na starostlivosť o životné 
prostredie, na dosiahnutie ekologickej rovnováhy, na šetrné využívanie prírodných zdrojov, civilizačných 
a kultúrnych hodnôt. 
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PREDMET ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 ÚPN-O BECKOV 
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• zmena 3.1 - rozšírenie lokality B2 - navrhovaného obytného územia s prevahou plôch pre bývanie v 
lokalite „Pri futbalovom štadióne“ 

• zmena 3.2 - rozšírenie lokality B7 - navrhovaného obytného územia s prevahou plôch pre bývanie 
v lokalite „Za Vachátkou“ na základe úpravy pásma hygienickej ochrany hospodárskeho dvora v lokalite 
Vs1. V dôsledku tejto zmeny budú vykonané aj úpravy v štruktúre lokality B8, ako je to popísané ďalej. 

VYMEDZENIE ÚZEMIA RIEŠENÉHO ZMENAMI A DOPLNKAMI Č.3 ÚPN-O BECKOV 
Riešené územie Územného plánu obce Beckov je celé katastrálne územie obce. Tento rozsah sa 

vplyvom ZaD č.3 ÚPN-O Beckov nemení. Riešeným územím ZaD č.3 ÚPN-O sú : 

• zmena 3.1  – rozšírenie navrhovanej lokality  B2  - navrhovaného obytného územia s prevahou plôch pre 
bývanie v lokalite „Pri futbalovom štadióne“, v katastrálnom území obce Beckov, mimo zastavaného 
územia obce, v jeho dotyku. 

• zmena 3.2   - rozšírenie navrhovanej lokality B7 - navrhovaného obytného územia s prevahou plôch pre 
bývanie v lokalite „Za Vachátkou“, v katastrálnom území obce Beckov mimo zastavaného územia obce, 
v jeho dotyku. V dôsledku tejto zmeny budú vykonané aj úpravy v štruktúre lokality B8, ako je to popísané 
ďalej. 

• aby bola možná realizácia zmeny č.3.2, bolo potrebné upraviť ochranné pásmo hospodárskeho dvora 
PD. Za týmto účelom bolo v rámci prípravných prác na zmeny a doplnky č.3 vykonané Imisno-prenosové 
posúdenie pre účely rozhodovania úradu verejného zdravotníctva (spracoval RNDr. Juraj Brozman, 
oprávnená osoba pre imisno-prenosové posudzovanie podľa výnosu MŽP SR ku zákonu č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší, jún 2013). Na základe uvedeného hodnotenia navrhujú zmeny a doplnky č.3 úpravu 
ochranného pásma tak, ako je to ďalej zrejmé z riešenia zmien a doplnkov. 

ČASOVÝ HORIZONT V RIEŠENÍ 
Riešenie predmetu zmien a doplnkov č.3 je časované do návrhového obdobia územného plánu obce 

Beckov. 

VZŤAH K  INÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTOM  

• ZaD č.3 ÚPN-O Beckov vychádzajú  z nadradenej ÚPD, ktorou je strategický dokument - Územný plán 
veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja, schválený 14.04.1998,  uznesením vlády SR 
č.284/1998, ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z., uverejnenom v 
Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998, aktualizovaný: 

- Zmenami a doplnkami č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený 
Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK 
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 1/2004 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja, bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa 23.6.2004.  

- Zmenami a doplnkami č. 2/2011 územného plánu veľkého územného celku  Trenčianskeho kraja 
(ZaD č.2  ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 
297/2011, dňa 26.10.2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK 
č.8/2011. 

• ZaD č.3 ÚPN-O Beckov aktualizujú  strategický dokument - platný Územný plán obce Beckov schválený 
dňa 27.10.2006, uznesením OZ číslo 621/2006. Uznesením OZ číslo 620/2006 bolo vyhlásené VZN č. 
1/2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN - O Beckov. VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 
14.11.2006. Tento dokument bol aktualizovaný: 

- Zmenami a doplnkami č.1 – ktorých predmetom bola zmena funkčného využitia lokality „Galmanove 
Sady“ na obytnú zónu. Zmeny a doplnky č.1 boli schválené v Obecnom zastupiteľstve obce Beckov 
dňa 11.12.2009, uznesením číslo 487/2009 a ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 
záväzným nariadením (VZN) obce číslo 3/2009. VZN nadobudlo právoplatnosť 29.12.2009. 

- Zmenami a doplnkami č.2 - ktorých  predmetom bola zmena funkčného využitia lokality  „Za 
Vachátkou“ (pri areáli PD) na energetické zariadenie – fotovoltaickú elektráreň. Zmeny a doplnky č.2 
boli schválené v Obecnom zastupiteľstve obce Beckov dňa 14.05.2010, uznesením číslo 550/2010 
a ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce číslo 2/2010. VZN 
nadobudlo právoplatnosť 01.06.2010. 
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II. PRIEMET ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 DO ÚPN-O BECKOV – TEXTOVÁ ČASŤ 
 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

A.a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY , KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI  

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 

Dopĺňa sa podkapitola B.a.1.3, ktorá znie: 

B.a.1.3 VYMEDZENIE ÚZEMIA RIEŠENÉHO ZMENAMI A DOPLNKAMI Č.3 ÚPN-O BECKOV: 
Zámer sa dotýka nasledovných lokalít: 

• zmena 3.1  – rozšírenie navrhovanej lokality  B2  - navrhovaného obytného územia s prevahou plôch pre 
bývanie v lokalite „Pri futbalovom štadióne“, v katastrálnom území obce Beckov, mimo zastavaného 
územia obce, v jeho dotyku. 

• zmena 3.2  - rozšírenie navrhovanej lokality B7 - navrhovaného obytného územia s prevahou plôch pre 
bývanie v lokalite „Za Vachátkou“, v katastrálnom území obce Beckov mimo zastavaného územia obce, 
v jeho dotyku.  

• Aby bola možná realizácia zmeny č.3.2, bolo potrebné upraviť ochranné pásmo hospodárskeho dvora 
PD.   

• V dôsledku tejto zmeny budú vykonané aj úpravy v štruktúre lokality B8. 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.a.1 v schválenom územnom pláne obce zostávajú nezmenené. 

B.a.2 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Upraví sa kapitola:  

B.a.2.3 FUNKČNÉ ČLENENIE KATASTRA  

doplnením o kapitolu B.a.2.3.2, ktorá znie: 

B.a.2.3.2 Opis riešeného územia Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Beckov: 

V súčasnosti je funkčná štruktúra územia riešeného zmenami a doplnkami č.3 nasledovná: 

Zmena 3.1 Druh pozemku spôsob využitia umiestnenie Výmera 

pôvodná výmera lokality B2 5,6067 ha 

rozšírenie lokality B2 o: 1,1026 ha 

z toho: orná pôda  mimo zastavané územie obce 1,1026 ha 

plocha lokality B2 po rozšírení o plochu zo zmien a doplnkov č.3 celkom: 6,7093 ha 

 

Zmena 3.2 Druh pozemku spôsob využitia umiestnenie Výmera 

pôvodná výmera lokality B7: 1,0705 ha 

rozšírenie lokality B7 o: 1,9115 ha 

z toho: orná pôda 1 mimo zastavané územie obce 1,5798 ha 

plocha lokality B7 po rozšírení o plochu zo zmien a doplnkov č.3 celkom: 2,9820 ha 

pôvodná výmera lokality B8 2,8015 ha 

výmera lokality B8 po úprave: 1,8742 ha 

Spôsob využívania pozemku: 

1 – pozemok je využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, 
technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre 
rastlinnú výrobu 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.a.2 v schválenom územnom pláne obce zostávajú nezmenené. 
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B.b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU  

B.b.1 VYŠŠIA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA – ÚPN VÚC 

Od schválenia územného plánu obce Beckov bol spracovaný nadradený dokument Zmeny a doplnky č. 
2/2011 územného plánu veľkého územného celku  Trenčianskeho kraja (ZaD č.2  ÚPN VÚC TK), schválený 
Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 297/2011, dňa 26.10.2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 
záväzným nariadením TSK č.8/2011. Podmienky vyplývajúce z tohto dokumentu pre obec Beckov sú 
premietnuté do kapitoly B.b.1 tak, že jej pôvodné znenie je vypustené a nahradené textom: 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Beckov je: 

• Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja, schválený 14.04.1998,  
uznesením vlády SR č.284/1998, ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. 
z., uverejnenom v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998, aktualizovaný: 

- Zmenami a doplnkami č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený 
Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK 
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 1/2004 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja, bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa 23.6.2004.  

- Zmenami a doplnkami č. 2/2011 územného plánu veľkého územného celku  Trenčianskeho kraja 
(ZaD č.2  ÚPN VÚC TK), schválenými Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 297/2011, dňa 
26.10.2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK č.8/2011. 

Z uvedenej dokumentácie pre obec Beckov vyplýva: 

Záväzné regulatívy územného rozvoja 

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 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie 
formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a 
priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v 
rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie  

1.10 1.10.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na 
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno -historických a urbanisticko-
architektonických daností 

1.10.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 
(kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v nive 
Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti   Nového   Mesta   nad   Váhom)   a   zohľadňovať 
národopisné   špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, moravsko-slovácky, nemecký) 

1.10.3 pri  rozvoji  vidieckych  oblastí zohľadňovať  ich  špecifické  prírodné  a krajinné prostredie a 
pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. 

1.10.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať   výstavbu   verejného   dopravného   a   technického   vybavenia   obcí, moderných 
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné 
prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s 
požiadavkami na moderný spôsob života. 

1.11 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 

2.3 usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, najmä v 
okrese: 

2.3.4. 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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2.4 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky 
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať združenia 
a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja, 

2.5 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, 

2.6 zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich 
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón, 

2.8 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja: 

2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb 
cestovného ruchu, 

2.8.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej 
cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu, 

2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické 
a technologické prvky a zariadenia, 

2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne 
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do 
medzinárodných informačných systémov, 

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

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

2.11 Dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný pomer 
funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom.  

2.12 Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj 
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia.  

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1 3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky  

3.2 3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej 
a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti  

3.3 3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne 
modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, 
optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej 
starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované 
skupiny obyvateľstva a deti  

 3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, 
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie 
Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, 
ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb  

 3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb  

 3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre 
prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby  

 3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované 
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z 
veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia 

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 a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky) 

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

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

4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia, 

4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v 
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.  
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4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:  

 4.6.1 územia pamiatkových rezervácií (Trenčín), pamiatkových zón (Nové Mesto nad Váhom, 
Beckov, Bojnice, Nitrianske Pravno, Handlová), 

4.6.2 územia historických jadier miest a obcí, 

4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk, 

4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich 
ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo – Mohyla na 
Bradle) , 

4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného 
osídlenia, 

4.6.6 historické technické diela. 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 

5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický 
rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu. 

5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, 
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi 
odpadov, 

5.3 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 sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných 
území a začleniť ich do funkcie krajiny 

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.), 

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 
a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a 
pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej 
stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a 
voľne žijúcich živočíchov. 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 

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 v chránených územiach prírody 
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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 

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. 

7.2. 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. 

7.2.2 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.  

7.3. Infraštruktúra vodnej dopravy 

7.3.1 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. 

7.3.2 Rezervovať a chrániť územie AGN prístavov Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v:  

• P 81 – 06 Novom Meste nad Váhom,  

• P 81 – 08 Dubnici nad Váhom,  

• P 81 – 09 Púchove,  

• P 81 – 10 Považskej Bystrici.  

7.4. Infraštruktúra leteckej dopravy 

7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými 
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.  

7.6. Hromadná doprava 

7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované 
systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.  

7.7 Infraštruktúra cyklistickej dopravy 
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7.7.1 Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v trase a 
úsekoch: 

• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Púchov -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, 

8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením 
negatívneho dopadu na charakter krajiny.  

8.1.10 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 

8.1.11 Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Trenčín 

8.2. Vodné hospodárstvo 

8.2.2 rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, 

8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:  

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej 
republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:  

... 

b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia 
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 
10 000 EO,  

8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami 
Rámcovej smernice o vodách  

a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,  

b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi 
k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,  

c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, 
nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a 
koncepciou rozvoja,  

d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí Chvojnice 
a Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie 
ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a zriaďovanie vsakovacích 
plôch,  

e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom 
povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva,  

f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,  

g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné 
činnosti  

8.2.7 V oblasti protipovodňovej ochrany  

• stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na 
ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších 
tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom 
Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,  

9. V oblasti odpadového hospodárstva 

9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového 
hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva 
Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych 
vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží. 

9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a 
obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi  

9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.  
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9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie 
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.  

9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek 
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO). 

9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného 
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).  

9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, 
že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.  

9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zároveň 
tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.  

9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na 
spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.  

9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.  

9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych 
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie 
skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia 
obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd)... 

Verejnoprospešné stavby 

Podľa vyššej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho zmien 
a doplnkov č.1 a č.2 vyplývajú pre obec Beckov nasledovné verejnoprospešné stavby: 

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry  

3. Infraštruktúra vodnej dopravy 

3.1 Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského kanálu, vodných 
nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh. 

3.2 Výstavbu prístavov v Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom (katastrálne 
územie Trenčianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici.  

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárs tva 
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 

 Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách: 

... 

6. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom 

... 

Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky 

1.5 Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Trenčín, 

 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.b) zostávajú nezmenené. 

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

B.c.1 OBYVATEĽSTVO 

B.c.1.5 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATE ĽSTVA 

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

 Obyvateľstvo 

  Obyvateľstvo  Návrhové obdobie Výhľad ďalšieho rozvoja 

č.  Lokalita  Súč. stav Prírastky Stav  prírastky Stav  

  Celkové bilancie 1367 856 2 223 305 2 528 

  jestvujúce lokality           

  obec a kontakt s obcou           

Bs1 obytné územie           

Bs2 obytné územie           
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  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 rozvojové lokality  0 714,3 714 252 967 

B1 Záhrada 0 328,6   0   

B2 Záhumnie pri štadióne 0 145   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 58   0   
B8 Záhrady pri družstve 0 0   63,8   
B9 Za Veternou 0 0   58   

B10 Galmanove sady 0 174 0 

Legenda: 

návrhové obdobie - 1. priorita 

návrhové obdobie 

výhľad 

územie riešené ZaD č.3 

 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.c) zostávajú nezmenené. 

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

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  

B.e.1 SÚČASNÝ STAV  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.e.2 NÁVRH RIEŠENIA  

Do tejto kapitoly bude doplnená podkapitola B.e.2.3, ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené. 

B.e.2.3 NÁVRH RIEŠENIA PREDMETU ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 ÚPN-O BECKOV 
B.e.2.3.1 Zmena 3.1 

Predmetom zmeny 3.1 je rozšírenie lokality  B2,  navrhnutej v schválenom územnom pláne obce 
o momentálnej výmere 5,6067 ha. Rozšírenie lokality o ploche cca 1,1026 ha sa nachádza „Pri 
futbalovom štadióne“ v katastrálnom území obce Beckov, mimo zastavaného územia obce, v jeho dotyku. 
Územie riešené zmenami a doplnkami č. 3.1 je navrhnuté tak ako celá lokalita B2 ako obytné územie s 
prevahou plôch pre bývanie. Pre tento typ funkčného využitia platia podmienky v zmysle vyhlášky 
55/2001 Z.z., §12, odseku 4 písm. f), ktoré sú definované v kapitole B.g.1.1. V lokalite sa predpokladá 
vybudovanie komunikácie obostavanej rodinnými domami. Predpokladaný nárast po zrealizovaní zmien 
a doplnkov č. 3.1 je cca 20 rodinných domov, čo by pri obložnosti 2,9 obyvateľov/byt znamenalo prírastok 
cca 58 obyvateľov. Celkové bilancie takto rozšírenej lokality B2 sú: 

Zmena 3.1 Výmera 

pôvodná výmera lokality B2 5,6067 ha 

rozšírenie lokality B2 o: 1,1026 ha 
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plocha lokality B2 po rozšírení o plochu zo ZaD č.3.1 – výmera lokality celkom: 6,7093 ha 
počet obyvateľov 145 
počet domov 50 

Tento nárast počtu obyvateľov nemá zásadný vplyv na dimenzie občianskej a technickej vybavenosti 
bilancované vo schválenom územnom pláne. 

Obmedzujúcimi faktormi v predmetnej lokalite B2 sú: 

• ochranné pásmo vysokého napätia , ktoré je vedené územím 

• ochranné pásmo dia ľnice , ktoré je s lokalitou v kontakte.  

Tieto ochranné pásma je potrebné pri tvorbe priestorového usporiadania rešpektovať.  

• Pre analýzu vplyvu hluku z dopravy  na lokalitu B2 bola spracovaná akustická štúdia (spracoval 
Inžinierske služby, spol. s r.o., Laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, Martin – RNDr. Peter Pavlík, 
júl 2013), ktorá dospela k nasledovným záverom: Spracovaná hluková štúdia hodnotí vplyv hluku 
z pozemnej dopravy na územie plánovanej individuálnej bytovej výstavby v lokalite B2 (pre bývanie) „Pri 
futbalovom štadióne“ Beckov. Keďže prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 
pre nočný referenčný čas sú prekročené, zabezpečenie požadovaných zvukoizolačných vlastností 
obvodového plášťa rodinných domov (západná fasáda) resp. navrhované dispozičné riešenie rodinných 
domov je nevyhnutnou podmienkou pre neprekročenie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. 

Dodatočné protihlukové opatrenia pre ochranu priľahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, 
nakoľko posudzovaná hodnota v celej časti priľahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov 
neprekračuje prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č.1 Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre kategóriu 
územia III o viac ako 5 dB (65 dB pre deň a večer, 55 dB pre noc). 

B.e.2.3.2 Zmena 3.2 

Predmetom zmeny 3.2 je rozšírenie lokality  B7,  navrhnutej v schválenom územnom pláne obce. 
Rozšírenie lokality o ploche cca 1,9115 ha sa nachádza v lokalite „Za Vachátkou“ v katastrálnom území 
obce Beckov, mimo zastavaného územia obce, v jeho dotyku. Územie riešené zmenami a doplnkami č. 
3.2 je navrhnuté tak ako celá lokalita B7 ako obytné územie s prevahou plôch pre bývanie. Pre tento typ 
funkčného využitia platia podmienky v zmysle vyhlášky 55/2001 Z.z., §12, odseku 4 písm. f), ktoré sú 
definované v kapitole B.g.1.1. V lokalite sa predpokladá vybudovanie komunikácie obostavanej rodinnými 
domami. Počet domov v lokalite B7 by bol cca 20 čo by pri obložnosti 2,9 obyvateľov/byt znamenalo 
prírastok cca 58 obyvateľov. 

Znížením ochranného pásma poľnohospodárskeho družstva bolo umožnené rozdeliť aj lokalitu B8 tak, 
že časť tejto lokality, ktorá sa ako výhľadová nachádzala mimo zastavané územie, mohla byť presunutá 
do návrhového obdobia a priradená k lokalite B7. Časť lokality B8, ktorá sa nachádza v zastavanom 
území obce zostáva i naďalej vo výhľade.  

Po takejto korekcii je funkčná štruktúra územia riešeného zmenami a doplnkami č.3.2 nasledovná: 

Zmena 3.2 kapacity 

pôvodná výmera lokality B7: 1,0705 ha 

rozšírenie lokality B7 o: 1,9115 ha 

plocha lokality B7 po rozšírení o plochu zo zmien a doplnkov č.3 celkom: 2,9820 ha 

počet obyvateľov 58 

počet domov 20 

 pôvodná výmera lokality B8 2,8015 ha 

výmera lokality B8 po úprave: 1,8742 ha 

počet obyvateľov 64 

počet domov 22 

Tento nárast počtu obyvateľov nemá zásadný vplyv na dimenzie občianskej a technickej vybavenosti 
bilancované vo schválenom územnom pláne. 

Obmedzujúcimi faktormi v predmetnej lokalite B7 sú ochranné pásma, ktoré je potrebné rešpektovať: 

• ochranné pásmo  vysokého napätia , ktoré je vedené územím 

• ochranné pásmo dia ľnice , ktoré je s lokalitou v kontakte 

• Ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD  - vo schválenom územnom pláne bolo ochranné pásmo 
hospodárskeho dvora PD definované vo vzdialenosti 500m od zdroja. V rámci prípravných prác na zmeny 
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a doplnky č.3 bolo vykonané Imisno-prenosové posúdenie pre účely rozhodovania úradu verejného 
zdravotníctva (spracoval RNDr. Juraj Brozman, oprávnená osoba pre imisno-prenosové posudzovanie 
podľa výnosu MŽP SR ku zákonu č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, jún 2013), s nasledovnými závermi 
vyplývajúcimi z výsledkov posúdenia: 

„Výsledky  matematického modelu ukázali, že príspevky hodnotenej znečisťujúcej látky – amoniaku od 
prevádzok hospodárskeho dvora PD Beckov v oblasti B7, ktorá je v zmene územného plánu obce Beckov 
navrhovaná na bývanie, budú spĺňať povolené limitné hodnoty znečisťovania ovzdušia pre ochranu 
zdravia ľudí. Na základe uvedených skutočností je možné uvažovať o úprave súčasného pásma 
hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD Beckov. V prípade schválenia lokality B7 na bývanie 
odporúčam realizovať výsadbu vhodne výškovo a skladbovo štruktúrovanej zelene na južnej hranici tejto 
lokality.“ 

Na základe uvedeného hodnotenia navrhujú zmeny a doplnky č.3 úpravu ochranného pásma na 
Imisno-prenosovým posúdením uvádzanej hranici maximálnej krátkodobej koncentrácie NH3 (letné 
obdobie), detekčný prah NH3 (najnižšia publik. hodnota) 28 µg/m3. Takto definovaná hranica je 
zakreslená v grafickej časti zmien a doplnkov. 

• Pre analýzu vplyvu hluku z dopravy  na lokalitu B7 bola spracovaná akustická štúdia (spracoval 
Inžinierske služby, spol. s r.o., Laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, Martin – RNDr. Peter Pavlík, 
júl 2013), ktorá dospela k nasledovným záverom: Spracovaná hluková štúdia hodnotí vplyv hluku 
z pozemnej dopravy na územie plánovanej individuálnej bytovej výstavby v lokalite B7 (pre bývanie) „Za 
Vachátkou“ Beckov. Keďže prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre nočný 
referenčný čas sú prekročené, zabezpečenie požadovaných zvukoizolačných vlastností obvodového 
plášťa rodinných domov (západná fasáda) resp. navrhované dispozičné riešenie rodinných domov je 
nevyhnutnou podmienkou pre neprekročenie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. 

Dodatočné protihlukové opatrenia pre ochranu priľahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, 
nakoľko posudzovaná hodnota v celej časti priľahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov 
neprekračuje prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č.1 Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre kategóriu 
územia III o viac ako 5 dB (65 dB pre deň a večer, 55 dB pre noc). 

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

B.f.1 PREVLÁDAJÚCE FUNK ČNÉ ÚZEMIA V OBCI BECKOV 

Schéma lokalít bude vypustená a nahradená nasledovnou schémou: 
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Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou tabuľkou:
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č Lokalita funkcia výmera lokality (ha)  

      súčasný stav návrh. obdobie výhľad celkom 

      intravilán mimo 
intravilán 

intravilán mimo 
intravilán 

intravilán mimo 
intravilán 

  

      k 1.1.1990             

  Celkové bilancie   85,9852 81,4038 5,0586 203,7375 4,7953 8,6074 389,2878 

  jestvujúce lokality                 

  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 rozvojové lokality   0 0 5,0586 203,7375 4,4953 8,6074 221,8988 

B1 Záhrada obytné územie       7,367     7,367 

B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie       6,7093     6,7093 

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       2,982     2,982 

B8 Záhrady pri družstve obytné územie         1,8742 1,8742 
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č Lokalita funkcia výmera lokality (ha)  

      súčasný stav návrh. obdobie výhľad celkom 

      intravilán mimo 
intravilán 

intravilán mimo 
intravilán 

intravilán mimo 
intravilán 

  

      k 1.1.1990             

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 18,98     21,3842 

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 

V4 Za Vachátkou výroba     0 2,6862     2,6862 

Legenda: 

návrhové obdobie - 1. priorita 
  návrhové obdobie 

výhľad 

územie riešené ZaD č.3 

 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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B.g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA , OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU , 
VÝROBY A REKREÁCIE . 

B.g.1 OBYTNÉ ÚZEMIA 

B.g.1.3 B ÝVANIE 
B.g.1.3.5 Prognóza vývoja bytového fondu 

Tabuľka priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou tabuľkou.  

   Bytový fond   Súč. 
stav 

Návrhové  

obdobie 

Výhľad ďalšieho 
rozvoja (rezerva) 

č  Lokalita funkcia   Prírastky Stav   Prírastky Stav 

  Celkové bilancie   454 288 742 105 847 

  jestvujúce lokality             

  obec a kontakt s obcou             

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         

  novonavrhované rozvojové lokality   239 239 87 326 

B1 Záhrada obytné územie   106       

B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie   50       

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   20       

B8 Záhrady pri družstve obytné územie       22   

B9 Za Veternou obytné územie       20   

B10 Galmanove sady obytné územie 60 

Legenda: 

návrhové obdobie - 1. priorita 
 návrhové obdobie 

výhľad 

územie riešené ZaD č.3 

Schéma priložená k tejto kapitole bude vypustená a bude nahradená nasledovnou schémou: 
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Ostatné ustanovenia kapitoly B.1.3 zostávajú nezmenené. 
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B.g.1.4 OBČIANSKA VYBAVENOS Ť A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.5 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT – OBYTNÉ 
ÚZEMIE 

č Lokalita výmera lokality (ha)  

    súčasný stav návrh. obdobie výhľad celkom 

    intravilán 
mimo 

intravilán 
intravilán 

mimo 

intravilán 
intravilán 

mimo 

intravilán 
  

    k 1.1.1990             

  Celkové bilancie 69,975 3,5475 1,4461 26,2566 3,4079 5,7111 108,8981 

  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 rozvojové lokality  0 0 1,4461 26,2566 3,4079 5,7111 35,3756 

B1 Záhrada       7,367     7,367 

B2 Záhumnie pri štadióne       6,7093     6,7093 

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       2,982     2,982 
B8 Záhrady pri družstve         1,8742 1,8742 
B9 Za Veternou         1,5337   1,5337 

B10 Galmanove sady 5,325 5,325 

Legenda: 

návrhové obdobie - 1. priorita 
 návrhové obdobie 

výhľad 

územie riešené ZaD č.3 

 

B.g.1.5.1 Lokality jestvujúce 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.g.1.5.2 Lokality navrhované 

V tejto kapitole sú upravené nasledovné dva odseky:  

Text odseku „Lokalita B2...“ bude v znení: 

Lokalita B2 – Záhumnie pri štadióne 

Lokalita o výmere cca 6,7093 ha je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu rodinnými 
domami. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 50 samostatne stojacich rodinných domov situovaných 
pozdĺž miestnych komunikácií. 

Text odseku „Lokalita B7...“ bude v znení: 

Lokalita B7 – Za Vachátkou 

Lokalita o výmere cca 2,982 ha, je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu rodinnými 
domami. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 20 samostatne stojacich rodinných domov. 
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Text odseku „Lokalita B8...“ bude v znení: 

B.g.1.5.3 Lokality výh ľadové 

V tejto kapitole sú upravený text odseku „Lokalita B8...“ v nasledovnom znení: 

Lokalita B8 – Záhrady pri družstve 

Lokalita o výmere cca 1,8742 ha v súčasnom zastavanom území je definovaná ako obytné územie a 
je určená ako výhľadová rezerva pre zástavbu rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 
22 samostatne stojacich rodinných domov.  

Ostatné ustanovenia kapitoly B.g.1.5 zostávajú nezmenené. 

B.g.2 VÝROBNÉ ÚZEMIA  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

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

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  

Táto kapitola bude vypustená a jej text bude nahradený nasledovným znením: 

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 115,6621 ha 

Priestorové vyjadrenie navrhovaného zastavaného územia je zrejmé z priloženej schémy, 
podrobnejšia štruktúra zasa z grafickej časti. 
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B.i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

Kapitola B.i bude upravená nasledovne: 

 

Kapitola B.i.6 bude z textu vypustená a na základe stanoviska Leteckého úradu SR, odbor letísk, oddelenie 
ochranných pásiem letísk LPZ 13154/2013/ROP-002-P/19821, Ing. Tomanová, zo dňa 20.11.2013 
nahradená nasledovne: 

B.i.6 OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA  
Rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 9081/313-2802-OP/2010 zo dňa 09.05.2011 

boli určené nové ochranné pásma Letiska Trenčín. 

K.ú. obce Beckov sa teda sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Piešťany, určených 
rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-434/91/ILPZ zo dňa 25.9.1991 a v ochranných pásmach 
Letiska Trenčín, určených rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky zn. 9081/313-2802-
OP/2010 zo dňa 09.05.2011. 

• Z hľadiska ochranných pásiem Letiska Piešťany je výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných 
mechanizmov, porastov a pod. stanovené: 
- ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:70) s výškovým obmedzením 

317 m n.m.Bpv. 
• Z hľadiska ochranných pásiem Letiska Trenčín je výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných 

mechanizmov, porastov a pod. stanovené: 
- ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4 % - 1:25) s výškovým obmedzením 324,2 -343,0 m 

n.m.Bpv. 
- ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1,43 % - 1:70) s výškovým 

obmedzením 285,7 - 390,0 m n.m.Bpv. 
• Ďalšie obmedzenia sú stanovené: 

- ochranným pásmom proti laserovému žiareniu, v ktorom úroveň vyžarovania nesmie prekročiť 
hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla. V 
pásme bez laserového žiarenia sa zakazuje zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, 
ktorých úroveň vyžarovania v ktoromkoľvek mieste ochranného pásma bez laserového žiarenia by 
prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2. 

Zároveň je potrebné upozorniť, že terén v časti katastrálneho územia už presahuje výšky stanovené 
ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru Letiska Trenčín, tzn. tvorí leteckú prekážku. 
Letecký úrad Slovenskej republiky zakazuje v tomto území umiestňovať akékoľvek stavby. 

Tieto ochranné pásma sú zapracované do textovej aj výkresovej časti ako regulatívy priestorového a 
funkčného usporiadania predmetného územia. 

 

Kapitola B.i.8 bude vypustená a jej text bude nahradený nasledovným znením: 

B.i.8 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA HOSPODÁRSKYCH DVOROV  
V rámci prípravných prác na zmeny a doplnky č.3 bolo vykonané Imisno-prenosové posúdenie pre 

účely rozhodovania úradu verejného zdravotníctva (spracoval RNDr. Juraj Brozman, oprávnená osoba 
pre imisno-prenosové posudzovanie podľa výnosu MŽP SR ku zákonu č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, jún 
2013), s nasledovnými závermi vyplývajúcimi z výsledkov posúdenia: 

„Výsledky  matematického modelu ukázali, že príspevky hodnotenej znečisťujúcej látky – amoniaku od 
prevádzok hospodárskeho dvora PD Beckov v oblasti B7, ktorá je v zmene územného plánu obce Beckov 
navrhovaná na bývanie, budú spĺňať povolené limitné hodnoty znečisťovania ovzdušia pre ochranu 
zdravia ľudí. Na základe uvedených skutočností je možné uvažovať o úprave súčasného pásma 
hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD Beckov. V prípade schválenia lokality B7 na bývanie 
odporúčam realizovať výsadbu vhodne výškovo a skladbovo štruktúrovanej zelene na južnej hranici tejto 
lokality.“ 

Na základe uvedeného hodnotenia je ochranné pásmo upravené na Imisno-prenosovým posúdením 
uvádzanej hranici maximálnej krátkodobej koncentrácie NH3 (letné obdobie), detekčný prah NH3 
(najnižšia publik. hodnota) 28 µg/m3. Takto definovaná hranica je zakreslená v priloženej schéme a je 
premietnutá do všetkých častí zmien a doplnkov č.3. 
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Doplní sa kapitola B.i.10: 

B.i.10 OCHRANA VODNÝCH POMEROV  
Z hľadiska ochrany vodných pomerov stanovujú sa záväzné regulatívy pre ďalšie postupy pri 

projektovej príprave a realizácii stavieb v lokalitách riešených Zmenami a doplnkami č.3 za nasledovných 
podmienok: 

• využitie vyššie uvedených lokalít z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd bude v súlade s 
ustanoveniami vodného zákona i napriek tomu, že navrhované zmeny v jednotlivých lokalitách 
nezasahujú do žiadneho vyhláseného ochranného pásma  vodárenského zdroja v k.ú. Beckov . 

• nakoľko v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia je nutné , aby všetky novovybudované žumpy boli 
vybudované ako vodonepriepustné objekty . 

• stavebníci počas výstavby v danej lokalite sú povinníý stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k 
ohrozeniu podzemných vôd. 

• všetky dopravné prostriedky použité pri výstavbe musia byť zabezpečené tak, aby nedochádzalo k úniku 
PH a mazacích olejov do pôdy a do podzemných vôd 

• stavenisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu 
prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy. 

• V rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v 
území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou 
navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej 
využitie v území resp. kontrolované vypúšťanie do recipientu po odznení prívalovej zrážky, prečistenie, 
infiltrácia dažďových vôd a pod.). 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť vo svojom vyjadrení (č. 5060/301-2013 Ing. Hríbiková 
z 5.12.2013) pre ďalšie stupne predprojektovej a projektovej prípravy požaduje: 

- Predmetná lokalita B.2 „Za Vachátkou" sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa 
vodného zdroja „B-1 Beckov", v území s veľmi vysokým stupňom ohrozenia. V tejto lokalite je možné 
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povoliť len rekonštrukciu jestvujúcich objektov v záujme bezpečnosti, ochrany a údržby, bez zásahov 
do horninového prostredia s výnimkou spevnenia základov historických budov - na základe 
hydrogeologického posúdenia za podmienok prísneho dodržiavania opatrení na ochranu 
podzemných vôd. Pre možnosť výstavby rodinných domov v lokalite „Za Vachátkou" žiada spracovať 
hydrogeologický posudok, v ktorom budú stanovené podmienky výstavby v území s veľmi vysokým 
stupňom ohrozenia podzemných vôd. 

- Konkrétne riešenie celej lokality B.7 s návrhom vodohospodárskych zariadení predložiť k nim na 
vyjadrenie. Územie je situované mimo navrhované ochranné pásmo II. stupňa jestvujúceho VZ „B-1" 
využívaného pre potreby zásobovania obce (jediný vodný zdroj pitnej vody pre obec Beckov) ako i 
mimo navrhované ochranné pásmo II. stupňa nevyužívaného VZ „Ostredky". 

 

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

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.k) NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT ÚZEMIA , NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY 
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABIL IZAČNÝCH 
OPATRENÍ 

Do tejto kapitoly bude doplnený nasledovný odsek: 

Napriek tomu, že sa v predmetnom území riešenom Zmenami a doplnkami č.3 nenachádzajú žiadne 
národné kultúrne pamiatky ani archeologické lokality evidované v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, je možné odkrytie nových archeologických lokalít v týchto polohách v k. ú. Beckov, načo bude 
potrebné prihliadať v jednotlivých etapách realizácie územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre 
vydanie územného a stavebného povolenia pre jednotlivé akcie bude vyjadrenie Krajského pamiatkového 
úradu Trenčín, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu. 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

B.l) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA . 

Kapitola B.l. sa doplní o odsek B.l.7 v znení: 

Predmet Zmien a doplnkov č. 3.1 - lokalita B2 bude napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu 
obojstranne obostavanou miestnou komunikáciou, ktorá bude zároveň koridorom pre inžinierske siete. 

Predmet Zmien a doplnkov č. 3.1 - lokalita B7 bude napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu 
obojstranne obostavanou miestnou komunikáciou, ktorá bude zároveň koridorom pre inžinierske siete. 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly 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 

Podkapitola B.m.1.3. sa doplní o nasledovné odseky: 

B.m.1.3 OVZDUŠIE, HLUK 
Pre analýzu vplyvu hluku z dopravy  na lokality B2 a B7 bola spracovaná akustická štúdia (spracoval 

Inžinierske služby, spol. s r.o., Laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, Martin – RNDr. Peter Pavlík, 
júl 2013), ktorá dospela k nasledovným záverom: Keďže prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 
vonkajšom prostredí pre nočný referenčný čas sú prekročené, zabezpečenie požadovaných 
zvukoizolačných vlastností obvodového plášťa rodinných domov (západná fasáda) resp. navrhované 
dispozičné riešenie rodinných domov je nevyhnutnou podmienkou pre neprekročenie prípustných hodnôt 
vo vnútornom prostredí budov. 

Dodatočné protihlukové opatrenia pre ochranu priľahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, 
nakoľko posudzovaná hodnota v celej časti priľahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov 
neprekračuje prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č.1 Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre kategóriu 
územia III o viac ako 5 dB (65 dB pre deň a večer, 55 dB pre noc). 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.m.1 ako aj jej podkapitol zostávajú nezmenené. 
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B.m.2 ZÁSADY FUNKČNÉHO HOSPODÁRSKEHO A  REKREAČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA VO VZŤAHU 
K EKOLOGICKEJ ÚNOSNOSTI ÚZEMIA  

B.m.2.2 NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU ALEBO OBMEDZENIE STRESOVÝCH PRVKOV V  KRAJINE , 
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Podkapitola B.m.2.2.4 sa doplní o nasledovné odseky: 

Keďže v lokalite B2 a B7 sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre 
nočný referenčný čas prekročené, zabezpečenie požadovaných zvukoizolačných vlastností obvodového 
plášťa rodinných domov (západná fasáda) resp. navrhované dispozičné riešenie rodinných domov je 
nevyhnutnou podmienkou pre neprekročenie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. 

Dodatočné protihlukové opatrenia pre ochranu priľahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, 
nakoľko posudzovaná hodnota v celej časti priľahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov 
neprekračuje prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č.1 Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre kategóriu 
územia III o viac ako 5 dB (65 dB pre deň a večer, 55 dB pre noc). 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.m.2 ako aj jej podkapitol zostávajú nezmenené. 

B.n) VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ. CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A 
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV  

Táto kapitola bude doplnená nasledovne: 

V katastrálnom území obce je evidované staré banské dielo tak, ako je zobrazené na mape širších 
vzťahov. Evidované staré banské dielo sú vymedzené ako plocha  vyžadujúca zvýšenú ochranu  
podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. 
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

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 

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 

V tejto kapitole budú upravené podkapitoly B.p.2.1.2 a B.p.2.1.5 nasledovne: 

B.p.2.1.2 Lokalita B2 – Záhumnie pri štadióne 

Táto podkapitola bude doplnená nasledovne: 

Zmenami a doplnkami č. 3.1 nastáva rozšírenie lokality B2 - navrhovaného obytného územia s 
prevahou plôch pre bývanie v lokalite „Pri futbalovom štadióne“. Z titulu tohto rozšírenia prichádza 
k odňatiu poľnohospodárskej pôdy nasledovne: 

Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Územie riešené zmenami a doplnkami č.3.1 o celkovej výmere 1,1026 ha sa nachádza v západnej 
časti obce, na hranici jej zastavaného územia a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto 
organizáciu PPF. Celú časť zabratého územia tvorí orná pôda. 

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. 
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Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 1,1026 ha poľnohospodárskej 
pôdy (orná pôda) mimo zastavané územie obce. 

Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovanej lokalite pri realizácii urbanisticko-
architektonického zámeru je v priloženej tabuľke. Celá plocha záberu je v súčasnosti poľnohospodársky 
obrábaná. 

Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere po ľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Lokalita v sebe nezahŕňa pôdu prvých štyroch najlepších skupín BPEJ v katastri obce Beckov. BPEJ 
v riešenej lokalite je nasledovná: 

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) 

Funkčné využitie riešeného územia 

Obytné územie 

Lokalita je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu rodinnými domami. Priestorové 
možnosti lokality sú asi pre cca 20 samostatne stojacich rodinných domov situovaných pozdĺž 
komunikácie. Lokalita je prioritnou v poradí realizácie. 

Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Pozemky riešené zmenami a doplnkami sú v súkromnom vlastníctve.  

B.p.2.1.5 Lokalita- B7 – Za Vachátkou 

Táto podkapitola bude doplnená nasledovne: 

Zmenami a doplnkami č. 3.2 nastáva rozšírenie lokality B7 - navrhovaného obytného územia s 
prevahou plôch pre bývanie v lokalite „Za Vachátkou“. Z titulu tohto rozšírenia prichádza k odňatiu 
poľnohospodárskej pôdy nasledovne: 

Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Územie riešené zmenami a doplnkami č.3.2 o celkovej výmere 1,9115 ha sa nachádza v západnej 
časti obce, na hranici jej zastavaného územia a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto 
organizáciu PPF. Z toho 1,5798 ha je poľnohospodárska pôda (orná pôda) mimo zastavané územie obce.  

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. 

Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 1,5798 ha poľnohospodárskej 
pôdy (orná pôda) mimo zastavané územie obce. Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na 
uvažovanej lokalite pri realizácii urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke. Celá 
plocha záberu je v súčasnosti poľnohospodársky obrábaná. 

Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere po ľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Lokalita v sebe nezahŕňa pôdu prvých štyroch najlepších skupín BPEJ v katastri obce Beckov. BPEJ 
v riešenej lokalite je nasledovná: 

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) 

Funkčné využitie riešeného územia 

Obytné územie 

Lokalita je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu rodinnými domami. Priestorové 
možnosti lokality sú cca pre 20 samostatne stojacich rodinných domov.   

Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Pozemky riešené zmenami a doplnkami sú v súkromnom vlastníctve.  

Súhrnné hodnotenie záberov vyplývajúcich zo zmien a  doplnkov č.3 ÚPN-O Beckov 

Lokality riešené navrhované Odňatie poľnohospodárskej pôdy 



Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Beckov – textová časť 

31/44 

zmenami a doplnkami 
č.3 

funkčné využitie výmera PP celkom 
(ha) BPEJ 

mimo zast. 
územie - návrh druh pôdy 

rozšírenie lokality B2 obytné územie 1,1026 .0114062 1,1026 orná pôda 

rozšírenie lokality B7 obytné územie 1,5798 .0114062 1,5798 orná pôda 

spolu  2,6824    

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 
Z. z. vydala Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.58 z 13. marca 2013 o odvodoch za odňatie a 
neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. V §1, ods.3 tohto nariadenia je uvedené: 

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu 
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený 
v prílohe č. 2. Podľa tejto prílohy č.2 k nariadeniu vlády č.58/2013 Z.z. sa v zozname najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických 
jednotiek (BPEJ) pre obec Beckov nachádza aj kód BPEJ 0114062. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v katastrálnom území obce a hlavne na území susediacom s reálne 
zastavaným územím (či v zastavanom územi alebo mimo neho) sa nachádzajú prevažne pôdy uvedené 
v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy, potreby obce a jej rozvoj si vyžadujú siahať rozvážne 
i na tieto územia. 

Ostatné ustanovenia kapitoly B.p.2 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 nasledovne:  

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

lo
ka

lit
a 
č
. 

názov lokality 

ka
ta

st
rá

ln
e 

úz
em

ie
 

funkčné využitie 

ce
lk

om
 

v 
za

st
. ú

ze
m

í o
bc

e 
 

- 
ná

vr
h 

m
im

o 
za

st
. ú

ze
m

ie
 

ob
ce

 -
 n

áv
rh

 

ce
lk

om
 

B
P

E
J 

druh 

už
ív

at
eľ

/v
la

st
ní

k 
pô

dy
 

vy
ko

na
né

 z
ás

ah
y 

do
 p

ôd
y 

(z
áv

la
hy

, 
od

vo
dn

en
ie

) 

Č
as

ov
á 

et
ap

a 
re

al
iz

ác
ie

 

po
zn

ám
ka

 

B1 Záhrada 
B

ec
ko

v 
obytné územie 7,367   7,2278 7,2278 .0103003 orná pôda   - priorita 1   

B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie 6,7093   5,6067 5,6067 .0114062 orná pôda   - priorita 1   
  rozšírenie riešením ZaD č.3 obytné územie     1,1026 1,1026 .0114062 orná pôda         

B3 Za Vadičovom obytné územie 0,7739   0,7739 0,5682 .0103003 orná pôda   -     
B4 Pod hradom vybavenosť turistika 4,0322 1,4461 1,7241 1,7241 .0103003 orná pôda, ttp   -     
          0,862 0,862 .0292682 orná pôda, ttp   -     

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

B7 Za Vachátkou obytné územie 2,982   1,0705 1,0705 .0114062 záhrada, orná pôda   -     
  rozšírenie riešením ZaD č.3 obytné územie     1,9115 1,5798 .0114062 orná pôda         
          0,3475 .0114062 orná pôda         

B10 Galmanove sady obytné územie 5,325   5,325 4,3563 .0287242 orná pôda         
          0,6212 .0292682 orná pôda         

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

R2 
Geotermálne pramene za 
školou 

rekreácia 21,3842 
2,4042 18,835 18,835 .0103003 orná pôda   -     

          0,145 0,145 .0114062 orná pôda         
V1 za Tescom výroba 18,5   18,5 18,5 .0114062 orná pôda   -     
V2 Pri Zelenej vode výroba 13,3826   13,3826 0,2906 .0114062 ostatná plocha   -     
V3 pri obecnom úrade výroba 2,2758 1,2083 0,9475 0,9475 .0103003 orná pôda   -     
          0,12 0,12 .0114062 orná pôda   -     

V4 Za Vachátkou  výrobné územie 2,6862   2,6862 2,6842 .0114062 orná pôda         

        208,796 5,0586 203,5983 149,4693             
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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. 

B.p.5 UDELENIE SÚHLASU  
Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva dňa 6.12.2013 pod 

značkou: OU-TN -OOP/2013/00130-02, Ing. Petrovičová udelil súhlas na použitie poľnohospodárskej 
pôdy na iné nepoľnohospodárske účely v zmysle § 14 zák. NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z- o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: 

I. Udeľuje súhlas  v zmysle § 13 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 
využitie pre zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Beckov vo výmere 2,6824 ha  v katastrálnom 
území Beckov, podľa jednotlivých lokalít, výmer a funkčného využitia uvedených v tabuľkovom prehľade 
takto: 
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B2 Beckov bývanie 1,1026 1,1026 0114062/6 1,1026 PD nie MZU 

B7 Beckov bývanie 1,5798 1,5798 0114062/6 1,5798 PD nie MZU 

Spolu   2,6824 2,6824      

II. Súhlas sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok: 

1) Uvedený súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti 
na predmetnej lokalite. 

2) Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky a jej 
umiestnenie určí Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor podľa 
vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy . 

3) Realizácia predmetnej stavebnej činnosti na poľnohospodárskej pôde je možná len po trvalom 
odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 odst.5 zákona, o ktorom rozhodne Okresný úrad 
Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor. 

4) Umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania a 
zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. 

5) Zabezpečiť prístup poľnohospodárskym mechanizmom na priľahlé poľnohospodárske 
pozemky 

6) Uvedený súhlas je dokladom k začatiu územného konania. 

7) Spracovateľ zapracuje v čistopise do grafickej časti lokality podľa vyššie udeleného súhlasu. 

 

C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

D. DOKLADOVÁ ČASŤ 

Dokumenty sú priložené k dokumentácii o prerokúvaní. 
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Ú Z E M N É H O  P L Á N U  O B C E  

B E C K O V  
 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
 

obstarávateľ: • obec Beckov 

poverený obstarávaním • Ing. arch. Marianna Bogyová 

autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA 

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie 
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E. PRIEMET ZADČ.3 DO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BECKOV – ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

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  

Pôvodné znenie kapitoly bude vypustené a bude nahradené nasledovným: 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Beckov je: 

• Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja, schválený 14.04.1998,  
uznesením vlády SR č.284/1998, ktorého záväzná časť je vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. 
z., uverejnenom v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998, aktualizovaný: 

- Zmenami a doplnkami č. 1/2004 (ZaD č.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený 
Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK 
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 1/2004 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja, bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004 zo dňa 23.6.2004.  

- Zmenami a doplnkami č. 2/2011 územného plánu veľkého územného celku  Trenčianskeho kraja 
(ZaD č.2  ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 
297/2011, dňa 26.10.2011, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK 
č.8/2011. 

Z uvedenej dokumentácie pre obec Beckov vyplýva: 

Záväzné regulatívy územného rozvoja 

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 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie 
formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a 
priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v 
rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie  

1.10 1.10.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na 
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno -historických a urbanisticko-
architektonických daností 

1.10.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 
(kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, poľnohospodársky v nive 
Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti   Nového   Mesta   nad   Váhom)   a   zohľadňovať 
národopisné   špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, moravsko-slovácky, nemecký) 

1.10.3 pri  rozvoji  vidieckych  oblastí zohľadňovať  ich  špecifické  prírodné  a krajinné prostredie a 
pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. 

1.10.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať   výstavbu   verejného   dopravného   a   technického   vybavenia   obcí, moderných 
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné 
prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s 
požiadavkami na moderný spôsob života. 

1.11 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 

2.3 usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, najmä v 
okrese: 

2.3.4. 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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2.4 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky 
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať združenia 
a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja, 

2.5 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, 

2.6 zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich 
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón, 

2.8 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja: 

2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb 
cestovného ruchu, 

2.8.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej 
cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu, 

2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické 
a technologické prvky a zariadenia, 

2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne 
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do 
medzinárodných informačných systémov, 

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

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

2.11 Dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný pomer 
funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom.  

2.12 Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj 
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia.  

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1 3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky  

3.2 3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej 
a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti  

3.3 3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne 
modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, 
optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej 
starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované 
skupiny obyvateľstva a deti  

 3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, 
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie 
Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, 
ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb  

 3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb  

 3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre 
prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby  

 3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované 
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z 
veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia 

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 a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky) 

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

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

4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia, 

4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v 
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.  
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4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:  

 4.6.1 územia pamiatkových rezervácií (Trenčín), pamiatkových zón (Nové Mesto nad Váhom, 
Beckov, Bojnice, Nitrianske Pravno, Handlová), 

4.6.2 územia historických jadier miest a obcí, 

4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk, 

4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich 
ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo – Mohyla na 
Bradle) , 

4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného 
osídlenia, 

4.6.6 historické technické diela. 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 

5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický 
rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu. 

5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, 
zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi 
odpadov, 

5.3 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 sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných 
území a začleniť ich do funkcie krajiny 

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.), 

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 
a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a 
pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej 
stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a 
voľne žijúcich živočíchov. 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 

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 v chránených územiach prírody 
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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 

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. 

7.2. 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. 

7.2.2 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.  

7.3. Infraštruktúra vodnej dopravy 

7.3.1 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. 

7.3.2 Rezervovať a chrániť územie AGN prístavov Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v:  

• P 81 – 06 Novom Meste nad Váhom,  

• P 81 – 08 Dubnici nad Váhom,  

• P 81 – 09 Púchove,  

• P 81 – 10 Považskej Bystrici.  

7.4. Infraštruktúra leteckej dopravy 

7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými 
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.  

7.6. Hromadná doprava 

7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované 
systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.  

7.7 Infraštruktúra cyklistickej dopravy 
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7.7.1 Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v trase a 
úsekoch: 

• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Púchov -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, 

8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením 
negatívneho dopadu na charakter krajiny.  

8.1.10 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 

8.1.11 Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Trenčín 

8.2. Vodné hospodárstvo 

8.2.2 rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, 

8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:  

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Slovenskej 
republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:  

... 

b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia 
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 
10 000 EO,  

8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami 
Rámcovej smernice o vodách  

a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,  

b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi 
k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,  

c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, 
nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a 
koncepciou rozvoja,  

d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí Chvojnice 
a Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie 
ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a zriaďovanie vsakovacích 
plôch,  

e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom 
povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva,  

f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,  

g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné 
činnosti  

8.2.7 V oblasti protipovodňovej ochrany  

• stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na 
ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších 
tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom 
Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,  

9. V oblasti odpadového hospodárstva 

9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového 
hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva 
Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych 
vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží. 

9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a 
obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi  

9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.  



Zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Beckov – záväzná časť 

6 

9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie 
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.  

9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek 
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO). 

9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného 
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).  

9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, 
že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.  

9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zároveň 
tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.  

9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na 
spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.  

9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.  

9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych 
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie 
skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia 
obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd)... 

Ostatné ustanovenia kapitoly E.a) zostávajú nezmenené. 

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

V  kapitole E.b) bude upravená kapitola E.b.2 nasledovne: 

E.b.2 LOKALITY K  NÁVRHOVÉMU OBDOBIU  

V tejto kapitole budú vypustené dve tabuľky a budú nahradené nasledovne: Tabuľka „Lokalita B2 – 
Záhumnie pri štadióne“ bude vypustená a nahradená nasledovnou: 

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 

stavebná čiara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality podrobnejšou dokumentáciou 

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

Špeciálny regulatív pre túto lokalitu je: 

• rešpektovať ochranné pásmo VN v zmysle zákona o energetike č.656/2004 Z.z 

• rešpektovať ochranné pásmo diaľnice 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. 

• Keďže v lokalite sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre nočný 
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referenčný čas prekročené, zabezpečenie požadovaných zvukoizolačných vlastností obvodového plášťa 
rodinných domov resp. navrhované dispozičné riešenie rodinných domov je nevyhnutnou podmienkou 
pre neprekročenie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. Dodatočné protihlukové opatrenia 
pre ochranu priľahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, nakoľko posudzovaná hodnota v celej 
časti priľahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov neprekračuje prípustné hodnoty uvedené 
v tabuľke č.1 Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB. 

• z dôvodu ochrany panorámy centra obce s kostolmi a národnou kultúrnou pamiatkou Hrad Beckov, 
vrátane kopca Hôrka s kaplnkami, situovať bližšie k diaľnici jednopodlažné domy. 

Tabuľka „Lokalita B7 – Za Vachátkou“ bude vypustená a nahradená nasledovnou: 

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 

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

Špeciálny regulatív pre túto lokalitu je: 

• rešpektovať ochranné pásmo VN v zmysle zákona o energetike č.656/2004 Z.z 

• rešpektovať ochranné pásmo diaľnice 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. 

• Keďže v lokalite sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre nočný 
referenčný čas prekročené, zabezpečenie požadovaných zvukoizolačných vlastností obvodového plášťa 
rodinných domov resp. navrhované dispozičné riešenie rodinných domov je nevyhnutnou podmienkou 
pre neprekročenie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. Dodatočné protihlukové opatrenia 
pre ochranu priľahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, nakoľko posudzovaná hodnota v celej 
časti priľahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov neprekračuje prípustné hodnoty uvedené 
v tabuľke č.1 Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. pre kategóriu územia III o viac ako 5 dB. 

• z dôvodu ochrany panorámy centra obce s kostolmi a národnou kultúrnou pamiatkou Hrad Beckov, 
vrátane kopca Hôrka s kaplnkami, situovať bližšie k diaľnici jednopodlažné domy. 

• realizovať výsadbu vhodne výškovo a skladbovo štruktúrovanej zelene na južnej hranici tejto lokality 

Ostatné ustanovenia kapitoly E.b) 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 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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E.e) ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔ T, OCHRANY A VYUŽÍVANIA 
PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY . VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA 
EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.f) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Táto kapitola bude doplnená nasledovne: 

E.f.1 OCHRANA VODNÝCH POMEROV  

• Z hľadiska ochrany vodných pomerov stanovujú sa záväzné regulatívy pre ďalšie postupy pri projektovej 
príprave a realizácii stavieb v lokalitách riešených Zmenami a doplnkami č.3 za nasledovných 
podmienok: 

- využitie vyššie uvedených lokalít z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd bude v súlade 
s ustanoveniami vodného zákona i napriek tomu, že navrhované zmeny v jednotlivých lokalitách 
nezasahujú do žiadneho vyhláseného ochranného pásma  vodárenského zdroja v k.ú. Beckov . 

- nakoľko v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia je nutné , aby všetky novovybudované žumpy 
boli vybudované ako vodonepriepustné objekty . 

- stavebníci počas výstavby v danej lokalite sú povinníý stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k 
ohrozeniu podzemných vôd. 

- všetky dopravné prostriedky použité pri výstavbe musia byť zabezpečené tak, aby nedochádzalo k 
úniku PH a mazacích olejov do pôdy a do podzemných vôd 

- stavenisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú 
sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy. 

- V rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového 
odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred 
realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej 
vody a jej využitie v území resp. kontrolované vypúšťanie do recipientu po odznení prívalovej zrážky, 
prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.). 

• Trenčianska vodohospodárska spoločnosť vo svojom vyjadrení (č. 5060/301-2013 Ing. Hríbiková 
z 5.12.2013) pre ďalšie stupne predprojektovej a projektovej prípravy požaduje: 

- Predmetná lokalita B.2 „Za Vachátkou" sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa 
vodného zdroja „B-1 Beckov", v území s veľmi vysokým stupňom ohrozenia. V tejto lokalite je možné 
povoliť len rekonštrukciu jestvujúcich objektov v záujme bezpečnosti, ochrany a údržby, bez zásahov 
do horninového prostredia s výnimkou spevnenia základov historických budov - na základe 
hydrogeologického posúdenia za podmienok prísneho dodržiavania opatrení na ochranu 
podzemných vôd. Pre možnosť výstavby rodinných domov v lokalite „Za Vachátkou" žiada spracovať 
hydrogeologický posudok, v ktorom budú stanovené podmienky výstavby v území s veľmi vysokým 
stupňom ohrozenia podzemných vôd. 

- Konkrétne riešenie celej lokality B.7 s návrhom vodohospodárskych zariadení predložiť k nim na 
vyjadrenie. Územie je situované mimo navrhované ochranné pásmo II. stupňa jestvujúceho VZ „B-1" 
využívaného pre potreby zásobovania obce (jediný vodný zdroj pitnej vody pre obec Beckov) ako i 
mimo navrhované ochranné pásmo II. stupňa nevyužívaného VZ „Ostredky". 

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.g) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  

Táto kapitola bude vypustená a nahradená nasledovnou: 

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch je vymedzená nová hranica 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 115,6621 ha 
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E.h) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

E.h.7 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA HOSPODÁRSKYCH DVOROV  

Táto kapitola bude vypustená a bude nahradená nasledovne: 

Ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD je upravené na Imisno-prenosovým posúdením uvádzanej 
hranici maximálnej krátkodobej koncentrácie NH3 (letné obdobie), detekčný prah NH3 (najnižšia publik. 
hodnota) 28 µg/m3. Takto definovaná hranica je zakreslená v priloženej schéme. 

 

 
 

Ostatné ustanovenia kapitoly E.h) 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.j) URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARA Ť A SCHVÁLIŤ DOKUMENTÁCIU NIŽŠIEHO 
STUPŇA 

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.k) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  

E.k.1 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z  VYŠŠEJ ÚPD 

Pôvodné znenie kapitoly bude vypustené a bude nahradené nasledovným: 

Podľa vyššej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho zmien 
a doplnkov č.1 a č.2 vyplývajú pre obec Beckov nasledovné verejnoprospešné stavby: 
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Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry  

3. Infraštruktúra vodnej dopravy 

3.1 Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského kanálu, vodných 
nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh. 

3.2 Výstavbu prístavov v Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom (katastrálne 
územie Trenčianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici.  

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárs tva 
2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd 

 Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách: 

... 

6. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom 

... 

Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky 

1.5 Rekonštrukcia 110 kV vedenia č. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Trenčín, 

E.k.2 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.l) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  

Schéma verejnoprospešných stavieb sa zmenami a doplnkami č.3 nemení 

Schéma záväzných častí bude doplnená nasledovne 


