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E. PRIEMET ZAD�.3 DO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BECKOV – ZÁVÄZNÁ �AS�

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

E.a.1 ZÁSADY A REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA VÚC TREN�IANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA

Pôvodné znenie kapitoly bude vypustené a bude nahradené nasledovným: 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Beckov je: 

• Územný plán ve�kého územného celku (ÚPN VÚC) Tren�ianskeho kraja, schválený 14.04.1998,  
uznesením vlády SR �.284/1998, ktorého záväzná �as� je vyhlásená Nariadením vlády SR �. 149/98 Z. 
z., uverejnenom v Zbierke zákonov, �iastka 54 z roku 1998, aktualizovaný: 

- Zmenami a doplnkami �. 1/2004 (ZaD �.1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený 
Zastupite�stvom TSK uznesením �.259/2004 d	a 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK 
�.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky �. 1/2004 záväznej �asti ÚPN VÚC Tren�ianskeho 
kraja, bolo schválené Zastupite�stvom TSK uznesením �. 260/2004 zo d	a 23.6.2004.  

- Zmenami a doplnkami �. 2/2011 územného plánu ve�kého územného celku  Tren�ianskeho kraja 
(ZaD �.2  ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupite�stvom TSK uznesením �. 
297/2011, d	a 26.10.2011, záväzná �as� bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK 
�.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 vychádza� z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych 
a vnútroregionálnych vz�ahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok.

1.2 Formova� �ažiská osídlenia Tren�ianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie 
formovania funk�nej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a 
pri�ahlých vidieckych sídiel a priestorov, podie�ajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v 
rámci daného �ažiska osídlenia, uplat	ujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie  

1.10 1.10.1 podporova� vz�ah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na 
integrácii funk�ných vz�ahov mesta a vidieka a kultúrno -historických a urbanisticko-
architektonických daností 

1.10.2 zachova� pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádza� z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachova� historicky utváraný typ zástavby obcí 
(kopani�iarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, po�nohospodársky v nive 
Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti   Nového   Mesta   nad   Váhom)   a   zoh�ad	ova�
národopisné   špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský, moravsko-slovácky, nemecký) 

1.10.3 pri  rozvoji  vidieckych  oblastí zoh�ad	ova�  ich  špecifické  prírodné  a krajinné prostredie a 
pri rozvoji jednotlivých �inností dba� na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto �inností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. 

1.10.4 vytvára� podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporova�   výstavbu   verejného   dopravného   a   technického   vybavenia   obcí, moderných 
informa�ných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné 
prostredie vo�i urbánnym priestorom a dosiahnu� tak sk
benie tradi�ného vidieckeho prostredia s 
požiadavkami na moderný spôsob života. 

1.11 zachova� pri novej výstavbe a �alšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia a 
rešpektova� ich ochranné pásma, poskytova� pri majetkovom prevode ur�itého jestvujúceho 
vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennú náhradu, 
prerokova� jednotlivé stupne �alšej projektovej dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky. 

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu 

2.3 usmer	ova� rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekrea�ných 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 skvalit	ova� a vytvára� podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky 
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporova� združenia 
a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja, 

2.5 usmer	ova� rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu, 

2.6 zabezpe�i� podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvate�ov okresných a vä�ších miest v ich 
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekrea�ných zón, 

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

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

2.8.2. postupne vytvára� komplexný systém objektov a služieb pre turistov na dia�ni�nej a ostatnej 
cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu, 

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

2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybavi� komplexným vzájomne 
prepojeným informa�no-rezerva�ným systémom pre turistov s možnos�ou jeho zapojenia do 
medzinárodných informa�ných systémov, 

2.9 podporova� rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v kúpe�níctve.. 

2.10 zachova� pri novej výstavbe a �alšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných 
lie�ivých a prírodných minerálnych stolových vôd 

2.11 Dodržiava� 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 Tren�ianskeho kraja podporova� a usmer	ova� 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 rozvíja� školstvo na všetkých stup	och a zabezpe�i� územnotechnické podmienky  

3.2 3.2.1 rozvíja� zdravotnú starostlivos� vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej 
a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sie�ou poskytovate�ov zdravotnej 
starostlivosti  

3.3 3.3.1 rekonštruova� a obnovova� budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne 
modernizova� infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšova� štandardy, 
optimalizova� kapacity a vytvára� podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej 
starostlivosti a služieb pre obyvate�ov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované 
skupiny obyvate�stva a deti  

3.3.2 zabezpe�i� rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, 
zdravotné a sociálne skupiny ob�anov a dobudova� sie� sociálnej starostlivosti tak, aby územie 
Tren�ianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebesta�né a aby sa vytvorila sie� kvalitných, dostupných, 
ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb  

 3.3.3 vytvára� podmienky pre nové, nedostatkové �i chýbajúce formy sociálnych služieb  

3.3.4 o�akáva� nárast podielu obyvate�ov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom a zabezpe�i� primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre 
prestarnutých obyvate�ov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby  

3.3.5 podporova� transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované 
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvate�stva ako aj prechod z 
ve�kokapacitných na malokapacitné, multifunk�né zariadenia 

4. V oblasti usporiadania územia z h�adiska kultúrno-historického dedi�stva 

4.1 rešpektova� kultúrno-historické dedi�stvo, 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 rešpektova� typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopani�iarske 
osídlenie), 

4.3 uplat	ova� a rešpektova� typovú a funk�nú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel, 

4.4 rešpektova� dominantné znaky typu krajinného prostredia, 

4.5 Posudzova� 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 Zoh�ad	ova� a revitalizova� v územnom rozvoji kraja:  

4.6.1 územia pamiatkových rezervácií (Tren�ín), 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 Tren�ín - 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 �asti rozptýleného 
osídlenia, 

4.6.6 historické technické diela. 

5. V oblasti usporiadania územia z h�adiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
po�nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 

5.1 rešpektova� po�nohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický 
rozvoj kraja, definovaný v záväznej �asti územného plánu. 

5.2 realizova� systémy správneho využívania po�nohospodárskych 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 zoh�ad	ova�
požiadavky ochrany prírody, 

5.4 v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužite�né po�nohospodárske pozemky navrhnú�
na zalesnenie, 

5.5 podporova� 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 obmedzova� reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokra�ami, 

5.8 vytvára� podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja, 

5.9 podporova� opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených �ažobných, poddolovaných 
území a za�leni� ich do funkcie krajiny

5.11 postupne rieši� problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby 
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch, 

5.12 revitalizova� priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou pod�a osobitných revitaliza�ných 
programov, 

5.13 zabezpe�i� revitaliza�né práce kontaminovaného horninového prostredia a podzemnej vody najmä 
v oblastiach so silne zne�isteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske, Nová 
Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.), 

5.14 rekultivova� jestvujúce vy�ažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov, 

5.15 uplat	ova� opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských 
a okresných environmentálnych ak�ných programov, 

5.16 Rešpektova� 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, zvláš� biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a 
vo�ne žijúcich živo�íchov. Využívanie územia zosúladi� s funkciou ochrany prírody a krajiny.  

5.17 podporova� alternatívne po�nohospodárstvo v chránených územiach pod�a zákona o ochrane 
prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany

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

5.19 odstráni� skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody
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5.20 regulova� rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného systému ekologickej stability, v 
lesných ekosystémoch využíva� rekrea�ný potenciál v súlade s ich únosnos�ou (Vršatské 
Podhradie, Kalnica, Stará Myjava, Bezovec, K�a�no,...) 

5.21 revitalizova� toky upravené na kanálový typ, kompletizova� sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu 
domácich druhov drevín a krovín pozd
ž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách 
okolitých mikrodepresií, �ím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozd
ž 
tokov 

5.22 venova� pozornos� revitalizácii jestvujúcich    potokov a prinavráteniu funkcie �iasto�ne 
likvidovaným    resp.  nevhodne upraveným tokom    na riešenom území -zvláš� mimo zastavané 
územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod.  - napr.  Dudváh,  
Biely potok,  apod.), vysadi� lesy v nivách  riek na plochách
náchylných na eróziu, chráni� mokrade, spomali� odtok vôd v upravených korytách 

5.23 zosúladi�  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 usmerni� v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi záujmami 
�ažbu štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením �ažby vo vodných nádržiach alebo v korytách 
tokov oproti �ažbe z porasteného terénu 

6. V oblasti usporiadania územia z h�adiska hospodárskeho rozvoja 

6.1 vytvára� podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využíva�
celé územie kraja, 

6.2 nové podniky lokalizova� predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich 
hospodárskych areáloch, prípadne uvažova� s možným využitím uvo�nených areálov 
po�nohospodárskych dvorov, 

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

7.1. Infraštruktúra cestnej dopravy 

7.1.14 Homogenizova� existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60. 

7.2. Infraštruktúra železni�nej dopravy 

7.2.1 Zabezpe�i� územnú rezervu pre vysokorýchlostnú železni�nú tra� pre rýchlos� 250 km/hod  (juh - 
sever v úseku Viede	 - Bratislava - Žilina – Katowice), na území kraja v trase a úsekoch: hranica 
Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Tren�ín - Považská Bystrica -hranica Žilinského kraja.

7.2.2 Rešpektova� lokalizáciu existujúcej železni�nej infraštruktúry a jej ochranné pásma.  

7.3. Infraštruktúra vodnej dopravy 

7.3.1 Rezervova� a chráni� územie Vážskej vodnej cesty (vnútroštátna vodná cesta medzinárodného 
významu na území kraja triedy Va, sú�as� multimodálneho koridoru �. Va., AGN �. 
E81).lokalizovanej v trase a úsekoch: 

• existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu, 

• vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh. 

7.3.2 Rezervova� a chráni� 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 Rešpektova� ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými 
rozhodnutiami o ur�ení ochranných pásiem.  

7.6. Hromadná doprava 

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

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

• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Tren�ín - Púchov -Považská Bystrica 
- hranica Žilinského kraja. 

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 

8.1. Energetika 

8.1.1 rešpektova� jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre ve�mi vysoké 
napätie, 

8.1.9 Vytvára� priaznivé podmienky a podporova� intenzívnejšie využívanie obnovite�ných a druhotných 
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylú�ením 
negatívneho dopadu na charakter krajiny.  

8.1.10 vytvára� podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 

8.1.11 Rekonštrukcia 110 kV vedenia �. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Tren�ín

8.2. Vodné hospodárstvo 

8.2.2 rešpektova� ochranné pásma prírodných lie�ivých 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) zabezpe�i� zodpovedajúcu úrove	 odvádzania a sekundárneho (biologického) �istenia 
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického zne�istenia od 2 000 EO do 
10 000 EO,  

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

a) vykonáva� na upravených tokoch údržbu za ú�elom udržiavania vybudovaných kapacít,  

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

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

d) zabezpe�ova� preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých �astiach povodí Chvojnice 
a Myjavy, dba� na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie 
ochranných vegeta�ných pásov v blízkosti po�nohospodárskych plôch a zria�ovanie vsakovacích 
plôch,  

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

f) vytvori� podmienky pre v�asnú prípravu a realizáciu protipovod	ových opatrení,  

g) zabezpe�i� ochranu inunda�ných území tokov a zamedzi� v nich výstavbu a iné nevhodné 
�innosti  

8.2.7 V oblasti protipovod	ovej ochrany  

• stavby spojené s protipovod	ovými opatreniami v �iastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na 
ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovod	ovej ochrany SR a �alších 
tokov v �iastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investi�ným rozvojovým programom 
Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,  

9. V oblasti odpadového hospodárstva 

9.1.1 Rieši� zneškod	ovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového 
hospodárstva SR, pri�om v jeho v intenciách rozpracova� Program odpadového hospodárstva 
Tren�ianskeho kraja. Usmer	ova� odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych 
vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a �alších environmentálnych zá�aží. 

9.1.2 Rieši� 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 Rieši� vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.  
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9.1.4 Podporova� vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie 
materiálov zo zhodnotite�ských odpadov.  

9.1.5 Celoplošne rozšíri� separovaný zber odpadov s �o najvä�ším po�tom separovaných zložiek 
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO). 

9.1.6 Zvyšova� množstvo biologicky rozložite�ného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného 
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).  

9.1.7 Uprednostni� spa�ovanie energeticky využite�ných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, 
že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnoti�.  

9.1.8 Povo�ova� nové zariadenia na spa�ovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zárove	
tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnoti�.  

9.1.9 Zabezpe�i� zneškod	ovanie nebezpe�ných odpadov z priemyslu a zdravotníctva ur�ených na 
spa�ovanie na vyhovujúcich zariadeniach sp
	ajúcich stanovené emisné limity.  

9.1.10 Minimalizova� množstvo kalov z �OV ukladaných na skládky.  

9.1.11 Rieši� skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných ve�kokapacitných regionálnych 
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiest	ovanie 
skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpe�uje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia 
obyvate�ov a zne�istenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd)... 

Ostatné ustanovenia kapitoly E.a) zostávajú nezmenené. 

E.b) UR�ENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLU�UJÚCICH 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 tabu�ky a budú nahradené nasledovne: Tabu�ka „Lokalita B2 – 
Záhumnie pri štadióne“ bude vypustená a nahradená nasledovnou: 

Lokalita B2 – Záhumnie pri štadióne 

�asová etapa realizácie návrhové obdobie – 1. priorita 

funk�né 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. 

• ob�ianska vybavenos�

• budovy a zariadenia turistického ruchu 

• miesta na zhromaž�ovanie 

• príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 

• zele	, ihriská a oddychové plochy 

• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: • priemyselná a po�nohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi 

• skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru 

Regulatívy intenzity využitia plôch budú �alej precizované v rámci podrobnejších dokumentácií

maximálna výška zástavby max 2 podlažia + obytné podkrovie, alebo ustúpené podlažie 

stavebná �iara bude definovaná pre jednotlivé polohy lokality podrobnejšou dokumentáciou 

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

Špeciálny regulatív pre túto lokalitu je: 

• rešpektova� ochranné pásmo VN v zmysle zákona o energetike �.656/2004 Z.z 

• rešpektova� ochranné pásmo dia�nice pod�a cestného zákona �.135/61 v jeho úplnom znení zákonom  
SNR �.193/97 v doplnení  zákonmi SNR �.58/97 a 160/97 Z.z. 

• Ke�že v lokalite sú prípustné hodnoty ur�ujúcich veli�ín hluku vo vonkajšom prostredí pre no�ný 
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referen�ný �as prekro�ené, zabezpe�enie požadovaných zvukoizola�ných vlastností obvodového pláš�a 
rodinných domov resp. navrhované dispozi�né riešenie rodinných domov je nevyhnutnou podmienkou 
pre neprekro�enie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. Dodato�né protihlukové opatrenia 
pre ochranu pri�ahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, nako�ko posudzovaná hodnota v celej 
�asti pri�ahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov neprekra�uje prípustné hodnoty uvedené 
v tabu�ke �.1 Vyhlášky MZ SR �.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, situova� bližšie k dia�nici jednopodlažné domy. 

Tabu�ka „Lokalita B7 – Za Vachátkou“ bude vypustená a nahradená nasledovnou: 

Lokalita B7 – Za Vachátkou 

�asová etapa realizácie návrhové obdobie  

funk�né využitie: obytné územia 

typologický druh zástavby rodinné domy samostane stojace  

prípustné využitie: • obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení. 

• ob�ianska vybavenos�

• budovy a zariadenia turistického ruchu 

• príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 

• zele	, ihriská a oddychové plochy 

• ostatné súvisiace funkcie 

neprípustné využitie: • priemyselná a po�nohospodárska 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 �iara bude definovaná podrobnejšou dokumentáciou 

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

Špeciálny regulatív pre túto lokalitu je: 

• rešpektova� ochranné pásmo VN v zmysle zákona o energetike �.656/2004 Z.z 

• rešpektova� ochranné pásmo dia�nice pod�a cestného zákona �.135/61 v jeho úplnom znení zákonom  
SNR �.193/97 v doplnení  zákonmi SNR �.58/97 a 160/97 Z.z. 

• Ke�že v lokalite sú prípustné hodnoty ur�ujúcich veli�ín hluku vo vonkajšom prostredí pre no�ný 
referen�ný �as prekro�ené, zabezpe�enie požadovaných zvukoizola�ných vlastností obvodového pláš�a 
rodinných domov resp. navrhované dispozi�né riešenie rodinných domov je nevyhnutnou podmienkou 
pre neprekro�enie prípustných hodnôt vo vnútornom prostredí budov. Dodato�né protihlukové opatrenia 
pre ochranu pri�ahlého vonkajšieho prostredia nie sú potrebné, nako�ko posudzovaná hodnota v celej 
�asti pri�ahlého vonkajšieho prostredia rodinných domov neprekra�uje prípustné hodnoty uvedené 
v tabu�ke �.1 Vyhlášky MZ SR �.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, situova� bližšie k dia�nici jednopodlažné domy. 

• realizova� 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�IANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.d) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

ÚZEMIA

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 
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E.e) ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA 

PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY. VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA 

EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

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 h�adiska ochrany vodných pomerov stanovujú sa záväzné regulatívy pre �alšie postupy pri projektovej 
príprave a realizácii stavieb v lokalitách riešených Zmenami a doplnkami �.3 za nasledovných 
podmienok: 

- využitie vyššie uvedených lokalít z h�adiska 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. 

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

- stavebníci po�as výstavby v danej lokalite sú povinníý stavebné práce zabezpe�i� tak, aby nedošlo k 
ohrozeniu podzemných vôd. 

- všetky dopravné prostriedky použité pri výstavbe musia by� zabezpe�ené tak, aby nedochádzalo k 
úniku PH a mazacích olejov do pôdy a do podzemných vôd 

- stavenisko je nutné vybavi� dostato�ným množstvom sorb�ných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú 
sanáciu prípadnej havárie a zabezpe�i� likvidáciu zne�istenej zeminy. 

- V rámci odvádzania daž�ových vôd je potrebné realizova� opatrenia na zadržanie povrchového 
odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený vo�i stavu pred 
realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia daž�ovej 
vody a jej využitie v území resp. kontrolované vypúš�anie do recipientu po odznení prívalovej zrážky, 
pre�istenie, infiltrácia daž�ových vôd a pod.). 

• Tren�ianska vodohospodárska spolo�nos� vo svojom vyjadrení (�. 5060/301-2013 Ing. Hríbiková 
z 5.12.2013) pre �alšie stupne predprojektovej a projektovej prípravy požaduje: 

- Predmetná lokalita B.2 „Za Vachátkou" sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stup	a 
vodného zdroja „B-1 Beckov", v území s ve�mi vysokým stup	om ohrozenia. V tejto lokalite je možné 
povoli� len rekonštrukciu jestvujúcich objektov v záujme bezpe�nosti, 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 možnos� výstavby rodinných domov v lokalite „Za Vachátkou" žiada spracova�
hydrogeologický posudok, v ktorom budú stanovené podmienky výstavby v území s ve�mi vysokým 
stup	om ohrozenia podzemných vôd. 

- Konkrétne riešenie celej lokality B.7 s návrhom vodohospodárskych zariadení predloži� k nim na 
vyjadrenie. Územie je situované mimo navrhované ochranné pásmo II. stup	a jestvujúceho VZ „B-1" 
využívaného pre potreby zásobovania obce (jediný vodný zdroj pitnej vody pre obec Beckov) ako i 
mimo navrhované ochranné pásmo II. stup	a 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 ur�eným na zastavanie a ostatným 
územím obce), ktorá kopíruje pôvodnú hranicu a naviac zah�	a plochy rozvojových zámerov v kontakte 
s 	ou. Bilancie sú nasledovné: 

sú�asné skuto�ne 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), detek�ný 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�OVANIA POZEMKOV,
NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ �ASTI KRAJINY

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.j) UR�ENIE, NA KTORÉ �ASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARA� A SCHVÁLI� DOKUMENTÁCIU NIŽŠIEHO 

STUP�A

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: 

Pod�a vyššej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Tren�ianskeho kraja a jeho zmien 
a doplnkov �.1 a �.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 Tren�ianska Teplá), Púchove (katastrálne územie Beluša) a Považskej Bystrici.  

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva 
2. Oblas� odvádzania a �istenia odpadových vôd 

 Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách: 

... 

6. Aglomerácia Nové Mesto nad Váhom 

... 

Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky 

1.5 Rekonštrukcia 110 kV vedenia �. 8757, 8707 Bošáca - VE Kostolná - VE Tren�ín, 

E.k.2 POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

E.l) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH �ASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Schéma verejnoprospešných stavieb sa zmenami a doplnkami �.3 nemení 

Schéma záväzných �astí bude doplnená nasledovne 


