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definovaná.  
E.h.9 Normatívne regulatívy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov:.Chyba! Záložka 

nie je definovaná.  
E.I) PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, 

NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ . 
E.i.1 Plochy na verejnoprospešné stavby ...................... Chyba! Záložka nie je definovaná.  

E.i.1.1 Stavby na verejnoprospešné služby................................. Chyba! Záložka nie je definovaná.  
E.i.1.2 Stavby pre verejné dopravné a technické vybavenie ....... Chyba! Záložka nie je definovaná.  
E.i.1.3 Stavby na ochranu životného prostredia .......................... Chyba! Záložka nie je definovaná.  

E.i.2 Plochy na vykonanie delenia a sceľovanie pozemkov.................Chyba! Záložka nie je 
definovaná.  

E.i.3 Plochy na asanáciu a stavebné uzávery................ Chyba! Záložka nie je definovaná.  
E.i.4 Plochy na chránené časti krajiny............................ Chyba! Záložka nie je definovaná.  

E.J) URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ DOKUMENTÁCIU NIŽŠIEHO 
STUPŇA CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ . 

E.K) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB..................... CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ . 
E.k.1 Požiadavky vyplývajúce z vyššej ÚPD................... Chyba! Záložka nie je definovaná.  
E.k.2 Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce.. Chyba! Záložka nie je definovaná.  

E.L) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB..CHYBA! ZÁLOŽKA NIE 
JE DEFINOVANÁ . 

 

Grafická časť územného plánu obce - zoznam výkresov 
Výkr. č.1 -  širšie vzťahy M 1:50 000 (zaviazaný v textovej časti v kapitole B.d) 
Výkr. č.2 -  komplexný urbanistický návrh M 1:10 000 
Výkr č.3 -  verejné dopravné a technické vybavenie M 1:10 000 (riešenie v rámci zastavaného 

územia obce viď schémy v príslušnej kapitole textu) 
Výkr. č.4 -  použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na 
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
A.a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY , KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI  

A.a.1 ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE OBCE BECKOV 

Ukazovateľ jednotka ukazovateľ 

Prvá písomná zmienka o obci - meste rok 1208 
Nadmorská výška stredu obce - mesta m 190 
Maximálna nadmorská výška m 544 
Minimálna nadmorská výška m 186 
Poštové smerovacie číslo PSČ 913 10 
Telefónne smerové číslo č. 32 

A.a.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O  ZADANÍ A  PODKLADOCH  
• Zdroje informácií pre prieskumy a rozbory: 

Stupeň Názov dokumentácie Spracovate ľ, dátum 

VZV KÚ  
v Trenčíne 

Všeobecne záväzná vyhláška 
Krajského úradu v Trenčíne č.2/2003 
z 20.okt.2003, ktorou sa vyhlasuje 
prírodná rezervácia Beckovské Skalice 

KÚ Trenčín, dátum 10/2003 

ÚPN-VÚC  ÚPN-VÚC Trenčianskeho kraja Schválený vládou SR 14.04.1998, 
uzn.č.284/98 
Záväzná časť vyhlásená Nariadením vlády 
SR č.149/98 Z.z. 

Z+D  
ÚPN-VUC 

Zmeny a doplnky ÚPN-VÚC 
Trenčianskeho kraja 

Schválené zastupiteľstvom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 23.06.2004, 
uzn.č.259/2004 

 R ÚSES Regionálny ÚSES pre okres Nové 
Mesto nad Váhom 

nachádza sa na OÚŽP v Novom Meste nad 
Váhom 

 Nariadenie OU v Trenčíne o vyhlásení 
pamiatkovej zóny Beckova 

účinnosť dňom 1. septembra 1991. 
 

 Súpis pamiatok r.1967 
 Ústredný zoznam pamiatkového fondu 

SR 
 

PD  Kanalizácia obce Hydroconzult Bratislava 
PD Projektová dokumentácia „Trenčín – 

doplnenie VZ Beckov“, časť ochranných 
pásiem vodného zdroja Beckov - 
Ostredky 

r.1994 

ŠT štúdia „Optimálny systém vedenia 
vysokorýchlostných tratí na území SR"  

SUDOP Trade, s.r.o. Košice v roku 1997  
objednávateľ: MDPaT SR 

 Atlas krajiny Slovenskej republiky MŽP SR Bratislava, 2002, Esprit, spol. s r.o. 
Banská Štiavnica, 2002 

 Beckov 2004 - Obec v číslach a faktoch Expertný tím: Viktor Nižňanský, Martin 
Valentovič, december 2004 

 Beckov 2004 – profil obce Viktor Nižňanský, Martin Valentovič, 
Rastislav Valentovič, marec 2005 

 Beckov 2013 – Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce 

obec Beckov, júl 2005 

 Ložisko štrkopieskov  v DP Beckov I Hydroteam Bratislava 
Zámer Zemník Beckov PEDOHYG Bratislava, 1997 
RÚSES Regionálny územný systém ekologickej 

stability okresu Trenčín 
Urbion, ÚKE SAV a PvK UK, Bratislava 
Kol.,1993 

sprievodca Náučné chodníky Beckov a okolie – 
sprievodca. 

ObÚ Beckov, SŠOP Nitra, pracovisko 
Trenčín Májsky, J., 1993 
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Stupeň Názov dokumentácie Spracovate ľ, dátum 

Doktorand
ská práca 

Percepčné pôsobenie a estetická 
hodnota vybranej časti krajiny 
Stredného Považia. 

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 
Mišíková, P., 2005 

Nariadenie Nariadenie ONV v Trenčíne č.4 
o vyhlásení chráneného prírodného 
výtvoru Skalka pri Beckove 

Nariadenie ONV v Trenčíne č.4, 1983. 

Vyhlásenie Vyhlásenie Beckovského hradného 
brala za chránený prírodný výtvor 

Školská a kultúrna komisia ONV 
v Trenčíne:, 1983 

Plán Plán odpadového hospodárstva do roku 
2005 pre obce združenia Javorina – 
Bezovec 

Ing. Milan Lukáč a kolektív, TEEP 
Bratislava:, 2002 

 stanoviská orgánov a organizácií  
 informácie poskytnuté obecným úradom 

obce Beckov 
 

 prieskumy spracovateľa v teréne AABP 2004, 2005 
• Informácie o predchádzajúcej ÚPD, ktorá bola taktiež podkladom pre spracovanie územného 

plánu sú v kapitole A.b), údaje o zadaní sú v kapitole A.c) tohto textu.  

A.a.3 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA  

A.a.3.1 DÔVODY 
Dôvodom na obstaranie Územného plánu obce Beckov je najmä: 

• Nové podmienky spoločensko-ekonomického a politického vývoja Slovenska premietajúce sa 
do oblasti plánovania územného a urbanistického rozvoja Slovenskej republiky v jednotlivých 
regionálnych sídelných systémoch. 

• Zosúladenie rozvoja obce so záväznými podmienkami rozvoja regiónu Trenčiansky 
samosprávny kraj v zmysle schváleného ÚPN -VÚC Trenčiansky kraj a Zmien a doplnkov 
ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. 

• Potreba schváleného územnoplánovacieho nástroja na koordináciu investičnej činnosti a re-
guláciu rozvoja funkčného a územno - priestorového usporiadania na území obce. 

• Vytvorenie platnej a záväznej koncepčnej platformy pre umožnenie využívania hospodárskej 
pomoci Európskej únie najmä pri realizácií rozvojových programov. 

A.a.3.2 CIELE 
Cieľom návrhu územného plánu obce Beckov je docieliť vyváženú, životaschopnú 

štruktúru, zabezpečujúcu harmonický rozvoj obce a jej obyvateľov v záujme všeobecnej 
prosperity, ochrany a skvalitnenia životného prostredia a v rámci regionálnych vzťahov využiť 
optimálny potenciál riešeného územia. Za týmto účelom je vypracovaná  dokumentácia, ktorá 
bude plniť funkciu regulovania funkčného využitia a intenzity využitia územia a bude vychádzať 
z týchto cieľov: 

• potreba vytvorenia podmienok pre rozšírenie súčasných funkcií na optimálnu mieru podľa 
požiadaviek 

• potreba doplnenia riešeného územia o nové aktivity, kompatibilné s ostatnými funkčnými 
systémami v území 

• potreba zosúladenia komplexného rozvoja územia s riešeniami konkrétnych investične - 
podnikateľských aktivít, priemet námetov na rozvoj územia, zosúladenie individuálnych a 
verejných záujmov tak, aby nebola narušená rovnováha územia a aby boli stanovené 
dominantné priority 

• sledovanie zvýšenia kvality životného prostredia a eliminácia nepriaznivých vplyvov vhodnou 
priestorovou organizáciou územia a vhodným využívaním funkčných plôch 

• formovanie prostredia v kontexte historických, kultúrnych, či spoločenských tradícii, 
formovanie obrazu územia v tradičnej mierke jestvujúcich štruktúr s dôrazom na jedinečnosť 
územia 

• zlepšenie dopravných podmienok so zameraním na statickú dopravu 
• skvalitnenie technickej infraštruktúry 
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A.a.3.2.1 Globálny cie ľ 
Zabezpečiť vyvážený trvalo udržatel'ný hospodársky a sociálny rozvoj obce s dlhodobým 

programom postupného napĺňania zámerov a deficitov obce a vytvárania podmienok pre 
plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb jej obyvateľov. 

A.a.3.2.2 Špecifické ciele 
Pre budúci trvale udržatel'ný, proporcionálny rozvoj obce Beckov sú vytipované strategické 

ciele a zámery za príslušnú rozvojovú oblasť, v rámci ktorých sú zahrnuté aj projektové 
zámery občanov a právnických osôb sídliacich na území obce. Územný plán by mal vytvoriť 
predpoklady najmä pre nasledovné okruhy cieľov, ktoré sú zabezpečované príslušnými 
opatreniami: 

• Zlepšenie podmienok pre hospodársky rozvoj  podnikatel'ských aktivít, s dôrazom na 
zvýšenie úrovne zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre obyvatel'ov obce a 
návštevníkov (malé a stredné podnikanie s orientáciou na služby a remeslá, 
pol'nohospodárstvo, cestovný ruch).  

• Posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia l'udského potenciálu 
pre rozvoj obce vrátane rastu vzdelanosti, využitie prírodných a spoločenských zdrojov na 
zvýšenie ekonomickej úrovne  obce pri rešpektovaní a obnove ekologického potenciálu 
územia 

• Vytváranie podmienok pre stabilizáciu obyvateľov poskytnutím možnosti bývania  obcou a 
vytváraním primeraných podmienok pre individuálny prístup k zabezpečeniu bývania 
samotnými obyvateľmi. Riešenie sociálnej situácie obce so zameraním na starších a 
zdravotne ťažko postihnutých občanov. 

• Zabezpečenie rozvoja komplexnej infraštruktúry  a občianskej vybavenosti podporujúcej 
rozvoj obce a zohl'adňujúcej rast kvality života a životného prostredia (šport, rekreácia, 
turizmus, cestovný ruch), plnohodnotné zabezpečenie občianskeho vybavenia na území 
obce, ako aj vybavenia obce dopravou (chodníky, verejné priestranstvá), a technickou 
infraštruktúrou 

• Zvyšovanie kvality životného prostredia  odstránením disproporcií (kanalizácia, ČOV, 
bioodpad), osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia, zabezpečenie 
podmienok na ochranu životného prostredia obce a zachovanie permanentne udržateľného 
stavu 

• Rast kvality života rozvojom duchovného a spoločenského života v obci a rozvojom 
informačných technológií. Zabezpečenie podmienok pre oddych a relaxáciu  občanov v rámci 
priestorových a funkčných možností obce. 

A.a.4 ČASOVÝ HORIZONT V RIEŠENÍ ÚPN - O 
V návrhu územného plánu obce Beckov sa uvažuje s naplnením stavu územia vo dvoch 

zásadných časových a priestorových celkoch: 
• Návrhové obdobie , ktoré nie je exaktne časovo stanovené, ale zohľadňuje reálnosť 

pripravenosti územia na plánovaný rozvoj. Pre podrobnejšiu štruktúru jednotlivých krokov je 
ho možné rozdeliť na etapy, ktoré reprezentujú cca 5-7 ročné obdobia, počas ktorých by bolo 
možné jednotlivé zámery napĺňať 

• V území je výh ľadovo uvažované s rezervnými plochami, ktoré bude možné pripravovať na 
realizáciu po naplnení zámerov z návrhového obdobia. (priebežne v ďalšom období je 
samozrejme možné, podľa vývoja obce, pripravenosti územia, zvážiť aj aktualizovanie 
územného plánu presunom rezervných plôch do návrhového obdobia) 

V ďalšom stupni je žiaduce spracovať potrebné územnoplánovacie podklady a dokumenty, 
kvalitnú predprojektovú, projektovú a investorskú prípravu stredne náročných a náročných 
investičných akcií (územný plán zóny, zastavovacia štúdia, investičný zámer, zameranie 
pozemku, geologický prieskum, majetko - právne usporiadanie, projekty, schvaľovací proces 
orgánmi štátnej správy, resp. samosprávy, výrobná príprava a pod.) 

A.b) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  
Doposiaľ bolo pre obec Beckov spracované: 

• Územný plán sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Beckov 
Spracovateľ: APEL- Ing. Viktor Nižňanský, Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 01/1995, názov 

schvaľovacieho orgánu: obecné zastupiteľstvo obce Beckov, číslo uznesenia 47/1995, dátum 
schválenia 7.04.1995, miesto uloženia ÚPD obecný úrad Beckov. 

• Doplnok č. 1 k ÚPN-SÚ Beckov 
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Spracovateľ: APEL- Ing. Viktor Nižňanský, Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 06/1995  
• Doplnok č. 2 k ÚPN-SÚ Beckov 

Spracovateľ: Ing.arch. Ján Kvasnica, Tatiana Bičanovská, 12/1996  
• Doplnok č. 3 k ÚPN-SÚ Beckov 

Spracovateľ: Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 05/2000, názov schvaľovacieho orgánu: 
obecné zastupiteľstvo obce Beckov, číslo uznesenia: 107/2001, dátum schválenia: 
26.10.2001, miesto uloženia ÚPD: obecný úrad 

• Doplnok č. 4 k ÚPN-SÚ Beckov 
Spracovateľ: Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 09/2003, názov schvaľovacieho orgánu: 

obecné zastupiteľstvo obce Beckov, číslo uznesenia: 167/2003, dátum schválenia: 
12.12.2003, miesto uloženia ÚPD: obecný úrad 

• Prieskumy a rozbory pre spracovanie územného plánu obce Beckov, spracoval 
Architektonický ateliér BP. Piešťany, hlavný spracovateľ Ing. arch. B. Pernecký,  august 2005 

Výstupy z uvedených dokumentov boli pri spracovaní územného plánu obce zohľadnené. 

A.c) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM  
V zmysle §20 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 

predpisov, v súlade s výsledkom vypracovaných Prieskumov a rozborov obce Beckov, orgán 
územného plánovania – obec Beckov zabezpečil. spracovanie  Zadania pre Územný plán 
obce Beckov u Architektonického ateliéru BP, Piešťany, s hlavným spracovateľom Ing. arch. 
Bohuslavom Perneckým. Návrh zadania bol vypracovaný v auguste 2005.  

Zadanie pre ÚPN obce Beckov bolo spracované v zmysle ustanovení §4 zákona č. 50/1976 
Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a v súlade s §2 a §3  vyhlášky MŽP 
SR č.55/2001 Z.z.o územnoplánovacích podkladoch a územnplánovacej dokumentácii, v 
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa, ktorou je územný plán regiónu 
Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja). schválený vládou SR dňa 14.4.1998 
uznesením č.284/1998 a s jeho záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SK č. 
149/1998 Z.z., ďalej v súlade so Zmenami a doplnkami č. 1/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho 
kraja, schválenými zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 
259/2004 dňa 23.6.2004. 

Zadanie pre ÚPN - obce Beckov bolo prerokované v zmysle §20 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 
50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. Výsledok prerokovania bol 
zhrnutý vo vyhodnotení  pripomienok a stanovísk uplatnených v procese prerokovania, bol 
posúdený Krajským stavebným úradom v Trenčíne a následne schválené uznesením 
obecného zastupiteľstva č.500/2005 zo dňa 9.12.2005. 
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
B.a) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO OPIS  

B.a.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Riešeným územím je katastrálne územie obce Beckov v celkovej výmere 2862,8764ha.  
V tomto rozsahu sú zobrazené aj riešené javy v území. Mierka zobrazenia hlavných 

výkresov je 1:10 000 a 1:5 000. 
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B.a.2 OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

B.a.2.1 GEOGRAFICKÝ OPIS  
Beckov leží na západnom Slovensku na styku Trenčianskej kotliny s Podunajskou nížinou 

a Považským Inovcom v tzv. Beckovskej bráne na níve Váhu, 8 km na SV od Nového Mesta 
nad Váhom. Západnú plochú časť chotára tvoria štvrtohorné náplavy Váhu, východnú 
pahorkatinnú až vrchovinnú časť druhohorné vápence.  

B.a.2.2 HISTORICKÝ OPIS 
B.a.2.2.1 Staré a inojazy čné názvy obce: 

Okolo 1200 (Anonymus) Blundus, 1208 Blundix, 1264 Bolonduch, začiatkom 14. stor. 
Bolondoc, 1332 Bolondug, 1388 Galaucz sive Beczkow, 1385 BoIunduz, 1431 Beczkow; maď. 
Beckó 

Miestne časti 
Dlhé diely, Hrabovník, Rata, Salaš, Zelená voda 

B.a.2.2.2 História 
Sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Kostrový hrob so zlatými predmetmi zo 

4. stor. n. l.   
Hrad Beckov je doložený okolo 1200 v Anonymovej kronike (Anonymus spomína "castrum 

Blundus"). Listinne je doložený r. 1264. Patril kráľovi, od 1388 Stiborovi zo Stiboríc, potom 
Bánffyovcom, neskôr Mednyánszkovcom, Pongrácovcom a i. (sídlo beckovského panstva, 
ktoré na konci feudalizmu spravoval komposesorát niekoľkých rodín - Erdõdy, Forgách, 
Révay, Pongrác, Medňanský, Szunyog atď.). Bol strediskom panstva Beckov, ku ktorému 
patrili Beckov, Beckovská Vieska, Kočovce, Krivosúd, Melčice, Ivanovce, Štvrtok, Haluzice, 
Moravské Lieskové, Dolné Smie, Bošáca, Zem. Podhradie. R. 1599 ho obliehali Turci. V 18. 
stor. bol opustený, 1727 a 1804 vyhorel.  

Pod Beckovským hradom vzniklo asi už v 13. stor. podhradie, a to pri ceste, ktorá 
odbočovala z hlavnej považskej cesty a stúpala k hradu. Polohu tejto obce určuje jej farský 
kostol, ktorý sa prvýkrát spomína r.1424. Vedľa beckovského podhradia, poddanskej osady, 
tvorí sa samostatné mestečko, ktoré sa čoskoro opevňuje hradbami. Staršie podhradie s 
farským kostolom ostáva aj potom mimo mestských hradieb a je poddané hradu. Obidve 
právne jednotky, z ktorých Beckov vznikol, možno doteraz rozpoznať v jeho pôdoryse. Pod 
strmou hradnou skalou leží mestečko obohnané gotickou hradbou, ktorá sa na mnohých mies-
tach zachovala. Tvorí ju rad domov sústredených okolo pozdĺžneho námestia. Ním 
prechádzala diaľková považská cesta pretínajúca hradby v dvoch jednoduchých bránach 
(Hornej a Dolnej). V mestečku nebolo kostola, až neskôr bol založený františkánsky kláštor. 
Na južnej strane pred býv. Dolnou bránou leží staršia časť Beckova, pôvodné podhradie, a 
vinie sa po strmej stráni hore k hradu. Tento vývoj je typický pre vznik miest v podhradí star-
šieho hradu (vznik Bratislavy). 

Dnešný stav: zástavba okolo uličnej siete vývinom rozvetvenej, centrum obdĺžniková náves. 
Dominanta zrúcanina hradu. Domy sú prevažne z 20. stor., murované, trojpriestorové, pod 
tvrdou krytinou. Po r.1945 domy so štvorcovým pôdorysom a v tvare L, s manzardami a 
predzáhradkami, z dvorov sa postupne stali záhrady. 

R. 1389 bol dedičným richtárom Kriker. R.1398 a 1477 sa spomínajú mestské hradby, 1520 
jarmočné právo. V erbe z 15. stor. mal Beckov býka s vežou na chrbte, čim vyjadrovalo svoju 
závislosť od Bánffyovcov, ale v 16. stor. sa z nepochopenia pôvodného erbu do nového dostal 
slon. Od 1689 do 1951 bol v Beckove františkánsky kláštor. V 17. stor. tu jestvovali cechy 
súkenníkov a čižmárov, neskôr i mlynárov. V 17.-19. stor. bol Beckov sídlom viacerých 
zemianskych rodín. R. 1598 mal 218 domov, 1720 rozsiahle vinice a 99 daňovníkov, z toho 78 
želiarov, 1784 247 domov a 1841 obyv., 1828 215 domova 1670 obyv. Zaoberali sa 
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom, chovali dobytok. V 18. stor. mal 
Beckov 58 remeselníkov a obchodníkov, hlavne súkenníkov. R. 1917 založili potravné 
družstvo. V obci bola tehelňa, v 19. stor. 5 páleníc.  

 Po 1918 sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo, z remesiel boli na prvom mieste 
drevárske. Rozšírené je ovocinárstvo. Od 1919 tu bol domov dôchodcov s 80 posteľami, od 
1952 charitný domov. 

Prvé slovenské ochotnícke predstavenie bolo 1906. V 18. stor. sa hudobný život 
sústreďoval okolo františkánskeho kláštora (napr. Beckovský kancionál P. Bajana z 1758-68). 

Knižnica františkánskeho kláštora, založená 1704, mala 1885 2832 zväzkov, 1912-13 3052 
zväzkov. Teraz je na Miest. pracovisku MS v Bratislave.  
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Rodisko: Ján Ambro (17. 3.1827-15.5.1890), lekár-pôrodník; Michal Sinapius-Horčička (?-
?1653), náboženský spisovateľ; Jozef Miloslav Hurban (19. 3. 1817-12. 2. 1888), náboženský 
spisovateľ, politik; Ladislav Mednyánsky (23. 4.1852-17.4.1919), maliar; Dionýz Štúr (2. 4. 
1827-9. 10. 1893), geológ; Martin Tarnóci (?-3. 8.1685), náb. spisovateľ..  

Pôsobisko: Pavol Bajan (1721-1792), hudobný skladateľ; Hugolín Gavlovič(17I2-1787), 
barok. básnik; Anton Vojtech Gazda (1741-1817), náb. spisovateľ; 1872-91 Martin Medňanský 
(1840-1899), básnik; 1652-63 Štefan Pilárik (1615-1693), spisovateľ; Ján Valašťan-Dolinský 
(1892-1965), hudobný pedagóg a skladateľ. 

B.a.2.3 FUNKČNÉ ČLENENIE KATASTRA  
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Celková výmera územia 28 628 764 28 628 764 28 628 764 28 628 764 28 628 764 28 628 764 

Poľnohospodárska pôda  - spolu 14 792 937 14 742 999 14 740 942 14 742 056 14 741 988 14 739 823 

- orná pôda 8 538 366 8 596 512 8 718 338 8 844 834 9 313 670 9 311 761 

- chmeľnica 222 335 122 335 0 0 0 0 

- vinica 34 994 34 994 34 994 34 994 34 994 34 994 

-  záhrada 324 189 324 138 323 665 328 346 328 330 328 105 

-  ovocný sad 127 343 132 198 131 123 127 927 127 927 127 927 

-  trvalý trávny porast 5 545 710 5 532 822 5 532 822 5 405 955 4 937 067 4 937 036 

Nepoľnohospodárska pôda - spolu 13 835 827 13 885 765 13 887 822 13 886 708 13 886 776 13 888 941 

- lesný pozemok 9 509 433 9 508 421 9 508 421 9 506 491 9 506 491 9 506 491 

- vodná plocha 1 150 481 1 198 814 1 198 814 1 198 814 1 198 814 1 198 648 

- zastavaná plocha a nádvorie 1 215 765 1 224 493 1 228 241 1 228 958 1 229 026 1 231 190 

- ostatná plocha 1 960 148 1 954 037 1 952 346 1 952 445 1 952 445 1 952 612 

B.a.2.4 PRÍRODNÉ POMERY 
B.a.2.4.1 Geologické, hydrogeologické, klimatické p omery záujmového územia 

Záujmové územie sa nachádza v ľavostrannej údolnej nive Váhu pri úpätí pohoria 
Považský Inovec vo vzdialenosti cca 1500 m od intravilánu obce Beckov. Katastrálne patri 
k obci Beckov, administratívne do okresu Nové Mesto nad Váhom a Trenčianskeho kraja. 
Topograficky je územie zobrazené na základnej mape v mierke 1:10 000 nomenklatúry 35-14-
09. 

Geomorfologicky patri skúmaná lokalita k severnému výbežku Podunajskej nížiny, k jej 
časti označenej Podunajská pahorkatina. Priľahlá časť Považského Inovca je zastúpená 
Inoveckým predhorím. Údolná niva Váhu predstavuje v podstate rovinu s pozvoľným 
znižovaním terénu od severu na juh. Nadmorská výška terénu dosahuje v údolnej nive okolo 
190 -199 m n.m., 186-544, m v chotári. 

V blízkosti toku Váhu badať mierne vyvýšenie ako dôsledok agradačnej činnosti rieky. 
Inovecké predhorie, označované aj ako Nízky Inovec, má vrchovinový ráz s vyvýšenými 
formami vápencov a dolomitov s výškovým rozsahom 200 -392 m n.m. Svahy pohoria 
pokrývajú diluviálne sedimenty. 

Predmetnú oblasť odvodňuje rieka Váh, ktorá preteká v smere SV-JZ západne od obce. 
Vodné stavy a prietoky Váhu sú umelo ovplyvňované prevádzkou vodohospodárskych diel. 
Severne od záujmového územia v Trenčianskych Biskupiciach je vybudovaná stavidlová hať, 
ktorou sa do starého koryta Váhu vpúšťa len malé množstvo vody potrebné na udržovanie a 
regeneráciu biologického života. 

Klimaticky patrí územie do teplej oblasti okrsku A5 teplého, mierne vlhkého s miernou 
zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok zaznamenaný ombrometrickou stanicou Kočovce 
dosahuje v dlhodobom priemere 629 mm, pričom najviac zrážok pripadá na mesiace máj až 
august. 

Zrážkové mesačné normály zo stanice Kočovce dokumentuje nasledujúca tabuľka: 
Mesiac l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
zrážky (mm) 38 38 38 39 61 68 83 71 39 35 54 45 629 

Priemerné mesačné a ročné úhrny evapotranspirácie zo stanice Piešťany sú nasledovné: 

Mesiac l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Evapotransp. (mm) 4 9 33 58 85 79 78 64 41 23 12 4 490 
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Z uvedeného vyplýva, že v letnom období sa zrážky na tvorbe zásob podzemnej vody 
prakticky nezúčastňujú. 

Z hľadiska pôdnych typov sa v predmetnom území vyskytujú stredoeurópske hnedozeme. 
Ide prevažne o piesčito - hlinité a hlinité nivné pôdy. V horskej časti územia sú vyvinuté hnedé 
lesné pôdy hlinité, piesčito-hlinité, ktoré vo vyšších polohách prechádzajú do podzolovaných 
pôd až podzolov. Na geologickej stavbe záujmového územia a jeho širšieho okolia sa 
podieľajú horniny paleozoika, mezozoika, neogénu a kvartéru. Z hľadiska vodohospodárskeho 
využitia sú v danej oblasti významné hydrogeologické celky mezozoika a kvartéru. 

Mezozoikum priľahlej časti Považského Inovca tvorí obalová jednotka zastúpená 
beckovskou sériou v stratigrafickom rozsahu trias - krieda. Vrstevný sled začína 
spodnotriasovými kremencami a kremenitými pieskovcami, v spodných polohách s častými 
zlepencami a arkózovými pieskovcami, vo vrchnej časti s červenými ílovitými bridlicami a 
bunkovými dolomitmi. Stredný trias tvoria tmavé i bielosivé vápence, krinoidové vápence s 
polohami brekcií a dolomitov a dolomity. Vrchný trias je vyvinutý v podobe keupra -
sýtočervené ílovce, žltosivé kremence. Jura je pre túto sériu typická, ale má malé rozšírenie. 
Tvoria ju krinoidové vápence s rohovcami, prekremenené vápence a organogénne vápence. 
Krieda je zastúpená svetlosivými vápencami s hľuzami rohovcov, sivými bridlicami s polohami 
piesčitých vápencov. Bližšie nedelené mezozoikum vystupuje v podloží kvartéru a neogénu v 
údolnej nive Váhu patriacej k Podunajskej nížine. 

Kvartér reprezentujú eolické, deluviálne, proluviálne a fluviálne sedimenty. Eolické 
sedimenty - spraše, sprašové hliny vystupujú v údolnej nive Váhu, kde dosahujú mocnosti cca 
5,0 m. Svahové hliny a sute pokrývajú svahy Inoveckého predhoria a dosahujú hrúbky 2-14 m. 

Pri vyústení Miškovskej doliny je vyvinutý náplavový kužeľ tvorený zahlinenými málo 
opracovanými štrkmi. Najviac rozšírené sú fluviálne vážske uloženiny zastúpené štrkmi, 
piesčitými štrkmi a pieskami. Na povrchu sú pokryté povodňovými hlinami. Materiál štrkov tvorí 
kremeň, kremenec, vápenec, dolomity a granitoidné horniny. Veľkosť valúnov dosahuje 
najčastejšie ø20-100 mm, ojedinele ø200-300 mm, Výplň štrkov tvorí jemno až strednozrnný 
piesok. Smerom do nadložia a k okraju údolnej nivy stúpa podiel hlinitej zložky. Celková 
hrúbka kvartéru dosahuje v okolí Beckova 10-13 m, z toho pokryvná vrstva má hrúbku 
najčastejšie 1-3 m. 

Z tektonického hľadiska predstavuje pohorie Považský Inovec popaleogénnu 
megaantiklinálnu hrasť pretiahnutú v smere SSV-JJZ, z obidvoch strán obmedzenú systémom 
zlomov. Okrem okrajového zlomového systému sa v pohorí uplatnili i zlomy smeru SV-JZ, SZ-
JV, S-J, V-Z. V Podunajskej nížine bola najvýznamnejšia tektonika smeru SV-JZ, S-J. 

Hydrogeologické pomery územia významnou mierou podmieňujú geologické, morfologické, 
tektonické a klimatické pomery. Mezozoikum je z litologického hľadiska budované prevažne 
vápencami rôznych typov I ďalej dolomitmi a kremencami. Hlavným činiteľom určujúcim 
hydrogeologické pomery mezozoika je rozloha a uloženie priepustných vápencovo--
dolomitických hornín vo vzťahu k okolitým menej priepustným súvrstviam. Vápence a v malej 
miere i dolomity vytvárajú prostredie krasovej priepustnosti s rýchlym pohybom podzemnej 
vody. Málo priepustné horniny sa uplatňujú pri usmerňovaní a sústreďovaní podzemných vôd. 

Obalová jednotka zastúpená beckovskou sériou je odvodňovaná prameňmi s celkovou 
výdatnosťou 20 - 40 l.s-1 na severe a severovýchode územia. Vzhľadom na rozlohu je 
predpoklad skrytého prestupu podzemnej vody do kvartérnych uloženín Váhu. 
Hydrogeologickými prieskumnými vrtmi DN-2, DN-3 sa preukázalo veľmi dobré zvodnenie 
mezozoických hornín v podloží kvartérnych fluviálnych sedimentov Váhu. Pri znížení hladiny 
vody o 2,81 m sa z vrtu DN-2 čerpalo v čase prieskumu v r. 1989 Q = 14,0 l.s-1. Z vrtu DN-3 sa 
pri znížení hladiny o 8,56 m čerpalo Q=17,0 l.s-1. Na základe poloprevádzkovej čerpacej 
skúšky bola z DN-2 odporučená výdatnosť Q = 25,0 l.s-1 a z vrtu DN-3 Q = 15,0 l.s-1. 

V kvartérnych štrkopiesčitých uloženinách Váhu sa vytvára súvisí á nádrž podzemnej vody 
s voľnou hladinou korešpondujúcou s hladinou vody vo Váhu. Priepustnosť sedimentov je 
lokálne premenlivá v dôsledku meniacich sa podmienok riečnej sedimentácie. Hodnoty 
koeficienta filtrácie sa pohybujú v rozmedzí rádov 10-2-10-5 m.s-1. Výdatnosť vodných zdrojov 
kolíše v širokom rozmedzí od 0,5 l.s-1 do 43,0 l.s-1. Hladina podzemnej vody sa nachádza v 
hĺbkach od 3,8 m do 8,3 m od terénu. 

Zásoby podzemných vôd sa dopĺňajú zo zrážok, infiltrácie z Váhu za vysokých vodných 
stavov a potokmi z priľahlých vyššie uložených území. Prieskumnými prácami sa preukázala 
hydraulická spojitosť hladín podzemných vôd mezozoika a kvartéru. 
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Kvalita podzemnej vody mezozoických hornín spravidla vyhovuje pre pitné účely. 
Podzemné vody sedimentov kvartéru mávajú zvýšené koncentrácie železa, mangánu, 
dusičnanov, chloridov, síranová fosforečnanov v dôsledku antropogénnych vplyvov. 

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie patrí územie do rajónu MG 046 Mezozoikum a 
paleozoikum SZ časti Považského Inovca a rajónu QM 038 Kvartér Trenčianskej kotliny a 
priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny. 

B.a.2.4.2 Evidované zásoby nerastných surovín v obc i Beckov v rokoch 1997-2002 
P.č. Názov územia Názov geologického ložiska                                       Názov druhu nerastu                                              

Rok 2002 
1 Beckov                             Beckov                                   stavebný kameň                          
2 Beckov                             Beckov - Prúdiky                        štrkopiesky a piesky                    
3 Beckov                             Zelená voda I                           štrkopiesky a piesky                    
4 Beckov                             Zelená voda I                           štrkopiesky a piesky                    
Rok 2001 
1 Beckov                             Beckov                                   stavebný kameň                          
2 Beckov                             Beckov - Prúdiky                        štrkopiesky a piesky                    
3 Beckov                             Nové Mesto nad Váhom                    štrkopiesky a piesky                    
4 Beckov                             Zelená voda I                           štrkopiesky a piesky                    
Rok 2000 
1 Beckov                             Beckov                                   Stavebný kameň                          
2 Beckov                             Beckov                                   Štrkopiesky a piesky                    
3 Beckov                             Beckov - Prúdiky                        Štrkopiesky a piesky                    
4 Beckov                             Nové Mesto nad Váhom                    štrkopiesky a piesky                    
5 Beckov                             Zelená voda I                           Štrkopiesky a piesky                    
Rok1999 
1 Beckov                             Nové Mesto nad Váhom                    štrkopiesky a piesky                    
Rok1998 
1 Beckov                             Nové Mesto nad Váhom                    štrkopiesky a piesky                    
Rok1997 
1 Beckov                             Nové Mesto nad Váhom                    štrkopiesky a piesky                    

B.a.2.4.3 Seizmicita 
Podľa mapy seizmických oblastí a hlavných zemetrasení na území ČSSR (STN 73 0036) 

sa záujmové územie nachádza v pásme s intenzitou 7° stupnice M.C.S. 

B.b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU  
Táto kapitola sa zaoberá celkovým zhodnotením priestorového priemetu odvetvových 

koncepcií, stratégií a známych zámerov na rozvoj územia získaných v rámci prípravných prác. 

B.b.1 VYŠŠIA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA – ÚPN VÚC 
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Beckov je 

• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, schválený vládou SR 14.4.1998 
uzn. č. 284/98, záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č. 284/98   

• Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené uzn.č.259/2004 z 23.6.2004 
Z uvedenej dokumentácie pre obec Beckov vyplýva: 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.1 Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych 

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

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

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

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

najmä v okrese: 
2.2.4. Nové Mesto nad Váhom: Lubina, Beckov. Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda, Stará 
Turá - Dubník, Kalnica - Kalnická dolina a Stará Lehota - Bezovec 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych 
sídiel, 
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4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia, 
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany 
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

najmä v oblastiach so silne znečisteným životným prostredím ( Nováky, Prievidza, Partizánske, 
Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom a i.), 

5.14 rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov, 
5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených 

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

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

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

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

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

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

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

5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich    potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne 
likvidovaným    resp.  nevhodne upraveným tokom    na riešenom území -zvlášť mimo 
zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod.  - 
napr.  Dudváh,  Biely potok,  apod.), vysadiť lesy v nivách  riek na plochách 
náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách 
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5.23 zosúladiť  požiadavky  na  využívanie  ložísk  nerastných  surovín   pre  potreby  rozvoja 
hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, 
Biele Karpaty 

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

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

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

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

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

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

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

(juh - sever v úseku Viedeň - Bratislava - Žilina – Katowice), na území kraja v trase a úsekoch: 
hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Považská Bystrica -hranica 
Žilinského kraja. 

7.2.2 Realizovať modernizáciu železničnej trate č.  120 l. kategórie, v trase multimodálneho koridoru 
č. Va. (hlavná sieť TINA), úsek hranica Trnavského kraja - Puchov AGC č. E63,úsek Puchov - 
hranica Žilinského kraja AGC č. E40. hranica Trnavského kraja Puchov na traťovú rýchlosť 
160 km/hod: 

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

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

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

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

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

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

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

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

vysoké napätie, 

8.1.4 rezervovať koridor pre 400 kV vedenie Bošáca – Nováky – Horná Ždaňa 
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8.1.6 zabezpečiť rekonštrukciu 110 kV vedenia č. 8758, 8759 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - 
Dubnica nad Váhom, 

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

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

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

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

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

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

8.2.9 zabezpečiť ochranu  inundačného  územia,  v ktorom: 
a) nepripustiť výstavbu  a iné nevhodné činnosti 
b) vyhodnotiť rozširovanie zemníkov pre ťažbu štrkov v území, 
c) hľadať optimálne riešenia pri obmedzovaní nadmernej ťažby štrkov 
d) vytvárať podmienky pre prirodzené meandrovanie povrchových tokov 
e) vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia 

8.2.10 z hľadiska ochrany vodných zdrojov zabezpečiť lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, 
aby nedošlo k ich znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii, 

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

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

odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005 

B.b.2 PRIEMETY KONCEPCIÍ VYPLÝVAJÚCE Z  PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A  SOCIÁLNEHO 
ROZVOJA OBCE  

B.b.2.1 HLAVNÉ DISPARITY A  FAKTORY ROZVOJA  
Hlavné disparity : 

• chýbajúca kanalizačná sieť 
• infraštruktúra cestovného ruchu (predovšetkým v kvalite a absentujúcej ponuke) 
• schopnosť verejného a súkromného sektora spolupracovať 
• starnutie populácie 
• rastúce znečistenie rieky Váh a čiastočne podzemných vôd 

Hlavné faktory a konkurenčné výhody : 
• výhodná geografická poloha a napojenie na rozvojové póly 
• atraktívne prostredie a bohaté historické dedičstvo 
• rozvoj cestovného ruchu na báze prírodných a historických daností 
• rozvoj poľnohospodárskej výroby (kvalitná pôda)  
• plošný a polohový potenciál pre možnosť usídľovania podnikov 

B.b.2.2 STRATÉGIA ROZVOJA OBCE  
je zameraná na odstránenie, resp. zmiernenie hlavných disparít pomocou faktorov rozvoja 

v rokoch 2006 – 2013. 



Územný plán obce Beckov – textová časť 

21 / 108 

Pri definovaní stratégie rozvoja obce na obdobie rokov 2006 - 2013 je potrebné nadviazať 
na doterajšie hlavné zámery rozvoja obce a na priority a opatrenia, ktoré sú zapracované 
v PHSR trenčianskeho vyššieho územného celku.  

V materiáloch rozvoja obce , z rokov 1994 -1995, bolo avizované, že výstavbou diaľnice 
sa zvýši význam Beckova, čo sa potvrdilo najmä výstavbou Distribučného centra TESCO, 
ktoré zamestná 610 zamestnancov.  

V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Tren čianskeho vyššieho 
územného celku (strednodobý dokument na 4-5 rokov spracovaný v roku 2003) sú 
definované opatrenia. Niektoré sa týkajú priamo obce Beckov, niektoré je možné 
v katastrálnom území obce aplikovať, napr. : 

• podpora budovania priemyselných parkov a zón, 
• rozvoj malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov, 
• podpora budovania turistickej infraštruktúry (areál Zelená voda, podpora tradičných centier 

v kraji, využitie termálnych zdrojov), 
• podpora „Beckovských letných slávností“ spojených s dobýjaním hradu husitami, 
• tvorba združení cestovného ruchu, 
• tvorba náučných obecných chodníkov, 
• tvorba siete minicampingov pre cykloturistov, peších turistov, mototuristov, 
• prestavba ubytovacích zariadení, dostavba penziónov, 
• riešenie stravovacích zariadení, 
• internetizácia vidieka, 
• budovanie regionálnych a nadregionálnych cyklotrás, 
• zvýšenie zamestnanosti a pružnosti trhu práce, 
• napojenie vodného zdroja Beckov na skupinový vodovod, 
• realizácia pilotných projektov využitia alternatívnych zdrojov energie, 
• rozšíriť dotrieďovacie stredisko na zber nebezpečných zložiek z komunálneho odpadu 

Beckov, 
• výstavba kanalizácie a ČOV Beckov  

B.b.2.3 C IELE ROZVOJA OBCE  
Globálny cieľ - do roku 2013 vytvoriť z Beckova obec s dostatkom pracovných príležitostí, 

kvalitným obytným prostredím, ktorá bude zároveň centrum cestovného ruchu, pri 
rešpektovaní ochrany historického potenciálu a princípov trvalo udržateľného života. 

Špecifické ciele: 
1. Rozvoj miestnej ekonomiky na báze polohového, prírodného a historického potenciálu 

obce 
2. Doplnenie sociálnej infraštruktúry 
3. Doplnenie environmentálnej a informačnej infraštruktúry 
4. Zvýšenie ochrany a skvalitnenie životného prostredia 

B.b.2.4 NAPLNENIE ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  
Do územného plánu obce sú z tohto materiálu zakomponavané nasledovné ciele: 

B.b.2.4.1 Rozvoj miestnej ekonomiky na báze polohov ého, prírodného a historického 
potenciálu 

Rast zamestnanosti vytvorením podmienok pre usíd ľovanie  podnikate ľských subjektov 
Cieľom je využiť polohový potenciál obce, jej dobrú dopravnú dostupnosť a vhodné 

podmienky pre kvalitné obytné prostredie zabezpečiť plochy pre potencionálnych záujemcov 
o umiestnenie svojich podnikov a prevádzok v katastrálnom území obce. Vzhľadom na 
charakter obce a cieľ rozvíjať cestovný ruch v obci je nevyhnutné, aby navrhované lokality pre 
rozvoj výroby rušivo nepôsobili na budúcu hlavnú funkciu obce. 

• V nadväznosti na areál TESCO (vo výstavbe) vytvoriť ďalšie plochy pre lokalizáciu výroby 
a skladov. V dostatočnej vzdialenosti od obce a vo väzbe na už realizovaný skladový areál 
vytvoriť podmienky pre usídlenie ďalších subjektov. V súčasnosti už o to požiadala spoločnosť 
KLK a ukazuje sa, že vzhľadom na polohový potenciál obce bude o takéto plochy záujem. 
Preto je potrebné v predstihu zahájiť prípravu lokalít: 

• Existujúci areál PD, ako aj objekt a okolité pozemky obecného úradu, reprofilovať  na 
živnostenskú zónu. Zlepšiť životné prostredie v obci (sústredenie potenciálnych 
podnikateľských aktivít do jedného areálu v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny), 
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vytvorenie podmienok pre usídľovanie podnikateľov a efektívnejšie využitie súčasného 
objektu obecného úradu a okolitých pozemkov. 

Vytvorenie podmienok pre rozvoj infraštruktúry  ces tovného ruchu 
Cieľom je využiť hlavné faktory a konkurenčné výhody obce tým, že sa doplní už roky 

chýbajúca infraštruktúru cestovného ruchu, najmä v tých oblastiach, v ktorých má obec 
Beckov významný a nad obecný potenciál : polohový, prírodný a historický. 

• Využitie rekreačného potenciálnu areálu „Zelená voda“ - využiť prítomnosť vodnej plochy 
a rekreačnej zóny Zelená voda, ako aj záujem vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Beckov  pre 
cestovný ruch, a to vybudovaním areálu vyťažením štrku mimo doterajšieho dobývacieho 
priestoru a vytvorením vodných a plážových plôch pre rekreáciu, šport a rybárčenie. 

• Využitie geotermálnych zdrojov - využitie potencionálneho zdroja termálnej vody v severnej 
časti obce pre výstavbu rekreačného a športového areálu. Typ zariadenia je potrebné 
podrobne definovať na základe marketingovej štúdie širšieho územia. Môže ísť o celoročné 
zariadenie typu wellnes hotela (vyšší štandard) doplňujúce masovejšie sezónne športovo – 
rekreačné zariadenia na Zelenej vode, ale aj o výstavbu aquaparku s celoročným využitím. 
V rámci riešenia je možné uvažovať, vzhľadom na polohu lokality, aj s naplnením ďalšej 
aktivity obce : výstavba telocvične, športovísk, kultúrneho zariadenia (tzv. komunitné 
centrum). Tieto športové zariadenia môžu byť súčasťou areálu s využitím nielen pre 
návštevníkov, ale aj pre obyvateľov obce a žiakov základnej školy. 

• Využitie a obnova objektov v historickom jadre obce. Dostavba centra obce, využitie objektov 
kúrie Dubnických pre účely ubytovania (penzión), reštaurácie a kaviarne, bývalého hotela pre 
účely ubytovania a stravovania a umiestnenie obecného úradu do centra obce. V prípade 
kúrie Dubnických a hotela ide najmä o podporu aktivít súkromných investorov zo strany obce.  

B.b.2.4.2 Doplnenie sociálnej infraštruktúry 
Vytvorenie podmienok pre kvalitné obytné prostredie  v obci 

Cieľom je zastaviť starnutie obce tým, že sa vytvoria, popri vytváraním rastu pracovných 
príležitostí vo výrobe a cestovnom ruchu, aj kvalitné podmienky pre bývanie v obci. Na jednej 
strane vytvorením podmienok na výstavbu bytov, ale aj doplnením sociálnej infraštruktúry, 
najmä v oblasti školstva. 

• Vytvorenie lokalít pre výstavbu bytov - vytvorenie územných a stavebnotechnických 
podmienok pre výstavbu nových bytov na východnej hranici zastavaného územia pri 
futbalovom štadióne, na parcele číslo 2326/9 a na parcelách Rímskokatolíckej cirkvi č. p. 
1485 a 1487 v južnej časti obce.  

• Dostavba športovísk pri základnej škole - rozšíriť ponuku občianskej vybavenosti v obci, 
najmä športovísk s celoročným využitím. Opatrenie je možné realizovať ako samostatnú 
investíciu, alebo ako súčasť tzv. komunitného centra za školou v rámci prípravy investície 
športovo-rekreačného komplexu s celoročným využitím (opatrenia 1.2.2.3 a 1.2.3.3) 

B.b.2.4.3 Doplnenie environmentálnej a informa čnej infraštruktúry 
Výstavba kanalizácie  

Cieľom je vytvoriť zásadne lepšie podmienky pre kvalitu života v obci, pre ochranu 
životného prostredia v obci, ktoré je pre budúci rozvoj obce rozhodujúce. 

• Výstavba kanalizačnej siete - realizovať pripravenú investíciu (vydané stavebné povolenie), 
ktorej predchádzala výstavba čistiarne odpadových vôd.  

B.b.2.4.4 Zvýšenie ochrany životného prostredia 
Rozšírenie plôch ochrannej zelene v katastri obce 

Cieľom je zvýšiť podiel ochrannej zelene v katastri obce, naplnenie princípov regionálneho 
územného systému ekologickej stability územia. Kvalitné životné prostredie a dostatok zelene 
sú jedným z východísk pre naplnenie rozvojových zámerov. 

• Zazelenenie okrajov ciest, obce , poľných chodníkov, izolačná zeleň okolo výrobných areálov - 
realizovať ochrannú zeleň v rámci celého katastrálneho územia obce, najmä v lokalite pozdĺž 
toku rieky Váh, okolo výrobných zón, ale aj obnovenie pôvodných remíz.  

B.b.3 ZÁMERY VYPLÝVAJÚCE Z  DOPOSIAĽ SPRACOVANEJ DOKUMENTÁCIE  
Pre územie katastra bola spracovaná nasledovná dokumentácia, ktorá bola zohľadnená pri 

riešení územného plánu: 
• ÚPN-SÚ Beckov, APEL- Ing. Viktor Nižňanský, Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 01/1995, 

záväzný, aj smerný charakter 
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• ÚPN-SÚ Beckov- prílohy, APEL- Ing.arch. Ján Kvasnica, Ing.arch. Rožníková, Ing. Viktor 
Nižňanský, 06/1995, smerný charakter 

• Z+D k ÚPN-SÚ Beckov- dodatok č.2, Ing.arch. Ján Kvasnica, Tatiana Bičanovská , dátum 
12/1996, záväzná  

• Z+D k ÚPN-SÚ Beckov- dodatok č.3, Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 05/2000, záväzná 
• Z+D k ÚPN-SÚ Beckov- dodatok č.4, Ing.arch. Ján Kvasnica, dátum 09/2003, záväzná 

v plnom rozsahu 
• Regionálny ÚSES pre okres Nové Mesto nad Váhom, nachádza sa na OÚŽP v Novom Meste 

nad Váhom , záväzná 
• PD Kanalizácia obce, Hydroconzult Bratislava, záväzná 
• Projektová dokumentácia „Trenčín – doplnenie VZ Beckov“, časť ochranných pásiem vodného 

zdroja Beckov – Ostredky, r.1994, záväzná  pri rešpektovaní ochranných pásiem vodného 
zdroja Beckov – Ostredky 

• Štúdia „Optimálny systém vedenia vysokorýchlostných tratí na území SR", SUDOP Trade, 
s.r.o. Košice v roku 1997, objednávateľ: MDPaT SR, záväzná 

• Beckov 2004 - Obec v číslach a faktoch, expertný tím: Viktor Nižňanský, Martin Valentovič, 
december 2004, informatívna 

• Beckov 2004 – profil obce, Viktor Nižňanský, Martin Valentovič, Rastislav Valentovič, marec 
2005, informatívna 

• Beckov 2013 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, obec Beckov, júl 2005, 
záväzný, aj smerný charakter 

• Ložisko štrkopieskov  v DP Beckov I, Hydroteam Bratislava, záväzná 
• Zemník Beckov, PEDOHYG Bratislava, 1997, informatívna 

B.b.4 ZÁMERY DEFINOVANÉ V  PRIEBEHU SPRACOVANIE PRIESKUMOV  A  ROZBOROV 
Boli formulované a schválené v zadaní  k spracovaniu územného plánu obce. 

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

B.c.1 OBYVATEĽSTVO 

B.c.1.1 H ISTÓRIA 
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1948 1961 1970 1980 1991 2001 
1617 1491 1536 1476 1423 1403 1422 1519 1382 1574 1478 1 509 1 373 1 367 

B.c.1.2 REKAPITULÁCIA 1997-2002 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Hustota obyvateľstva 48 48 49 48 48 48 
Počet živonarodených spolu 16 16 14 5 10 10 
Počet živonarodených - muži 4 8 5 4 6 8 
Počet živonarodených - ženy 12 8 9 1 4 2 
Počet zomretých spolu 43 50 33 49 49 29 
Počet zomretých - muži 13 19 17 16 21 15 
Počet zomretých - ženy 30 31 16 33 28 14 
Počet prisťahovaných spolu                                       48 47 53 40 75 57 
Počet prisťahovaných - muži                                      26 21 18 16 24 22 
Počet prisťahovaných - ženy                                      22 26 35 24 51 35 
Počet vysťahovaných spolu                                        14 17 21 17 35 23 
Počet vysťahovaných - muži                                       2 8 10 9 9 7 
Počet vysťahovaných - ženy                                       12 9 11 8 26 16 
Saldo migrácie   34 40 23 32 30 34 
Saldo migrácie - muži 15 15 7 8 13 24 
Saldo migrácie - ženy 19 25 16 24 17 10 
Saldo zahraničnej migrácie  spolu 0 3 2 0 1 0 
Saldo zahraničnej migrácie - muži 0 2 0 0 1 0 
Saldo zahraničnej migrácie - ženy 0 1 2 0 0 0 
Celkový prírastok (úbytok)  spolu 7 6 4 -12 -9 15 
Celkový prírastok (úbytok) - muži 6 4 -5 -4 -2 17 
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Celkový prírastok (úbytok) - ženy 1 2 9 -8 -7 -2 
Počet obyvateľov k 31.12.  spolu 1 380 1 386 1 390 1 378 1 362 1 377 
Počet obyvateľov k 31.12.- muži 626 630 625 621 612 629 
Počet obyvateľov k 31.12.- ženy 754 756 765 757 750 748 
Počet obyvateľov k 31.12.- predproduktívny 
vek (0-14) spolu 227 225 233 227 227 232 
Počet obyvateľov k 31.12.- produktívny vek 
(15-54)  ženy 351 359 358 352 354 361 
Počet obyvateľov k 31.12.- produktívny vek 
(15-59)  muži 381 383 377 376 374 385 
Počet obyvateľov k 31.12.- poproduktívny vek 
(55+, 60+) spolu 421 419 422 423 407 399 
Stredný stav obyvateľstva (k l. 7.) spolu 1 376 1 379 1 391 1 380 1 363 1 368 
Stredný stav obyvateľstva (k l. 7.) - muži 622 627 630 623 612 618 
Stredný stav obyvateľstva (k l. 7.) - ženy 754 752 761 757 751 750 
Počet sobášov v obci Beckov 9 6 2 2 8 4 
Počet rozvodov v obci Beckov 0 0 1 1 3 1 
Počet potratov 7 4 6 8 9 5 
Počet umelých prerušení tehotenstva 7 3 3 6 6 5 
Počet mŕtvo narodených spolu 0 0 0 0 0 0 
Počet zomretých do 1. roka 0 0 0 0 1 0 
Počet zomretých do 28 dní 0 0 0 0 1 0 

B.c.1.3 B ILANCIE K  R. 2001 
B.c.1.3.1 Obyvate ľstvo pod ľa druhu pobytu a pohlavia v obci Beckov 

Pohlavie Bývajúce Dočasne Bývajúce Dočasne Prítomné 

 obyvateľstvo 
neprítomné 
obyvateľstvo 

prítomné 
obyvateľstvo 

prítomné 
obyvateľstvo obyvateľstvo  

 muži 614 23 591 22 613 
 ženy 753 38 715 20 735 
 spolu 1 367 61 1 306 42 1 348 
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B.c.1.3.2 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa stup ňa ekonomickej aktivity, pod ľa pohlavia a miesta narodenia v obci Beckov 
  Osoby ekonomicky aktívne     Deti Žiaci a študenti Ostatní   Narodení v obci 

Pohlavie     z toho Nepracujúci Ostatní a   v tom     

  spolu v % 
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                          spolu v % 
muži 381 62,1 0 56 0 49 92 2 112 21 2 10 9 6 614 376 61,2 
 ženy 381 50,6 36 84 1 40 205 3 122 27 1 19 7 15 753 337 44,8 
 spolu 762 55,7 36 140 1 89 297 5 234 48 3 29 16 21 1 367 713 52,2 

B.c.1.3.3 Bývajúce obyvate ľstvo ekonomicky aktívne pod ľa spolo čenskej skupiny a pod ľa veku a pohlavia v obci Beckov 
Vek Zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny Členovia  Podnikatelia  Ostatní Ekonomicky aktívni 
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15 - 19            
   muži 2 2 1 0 0 0 0 0 7 12 4 
   ženy 0 5 0 0 0 0 1 0 7 13 1 
   spolu 2 7 1 0 0 0 1 0 14 25 5 
 20 - 29            
   muži 21 47 1 0 0 1 3 0 15 88 54 
   ženy 20 37 0 2 0 0 0 0 27 86 36 
   spolu 41 84 1 2 0 1 3 0 42 174 90 
 30 - 39            
   muži 25 29 3 0 0 8 4 0 11 80 49 
   ženy 25 29 2 2 0 1 5 0 11 75 35 
   spolu 50 58 5 2 0 9 9 0 22 155 84 
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Vek Zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny Členovia  Podnikatelia  Ostatní Ekonomicky aktívni 
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 40 - 49            
   muži 20 17 14 4 0 7 5 0 10 77 54 
   ženy 43 21 3 3 0 2 0 0 17 89 45 
   spolu 63 38 17 7 0 9 5 0 27 166 99 
 50 - 54            
   muži 13 14 9 0 0 2 2 0 6 46 33 
   ženy 19 9 4 1 0 0 0 1 5 39 22 
   spolu 32 23 13 1 0 2 2 1 11 85 55 
 55 - 59            
   muži 10 5 5 0 0 0 0 0 8 28 19 
   ženy 5 0 4 0 0 1 0 0 10 20 10 
   spolu 15 5 9 0 0 1 0 0 18 48 29 
 60 - 64            
   muži 3 1 1 0 0 0 0 0 6 11 7 
   ženy 2 2 3 0 0 0 0 0 7 14 7 
   spolu 5 3 4 0 0 0 0 0 13 25 14 
 65+            
   muži 14 0 8 0 0 0 0 0 14 36 32 
   ženy 22 0 4 2 0 0 0 0 14 42 33 
   spolu 36 0 12 2 0 0 0 0 28 78 65 
 Nezistený vek            
   muži 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 
   ženy 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 
   spolu 1 0 1 0 0 0 0 0 4 6 2 
 
 Úhrn            
   muži 108 115 43 4 0 18 14 0 79 381 254 
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Vek Zamestnanec pracujúci za mzdu, plat, iný druh odmeny Členovia  Podnikatelia  Ostatní Ekonomicky aktívni 
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   ženy 137 103 20 10 0 4 6 1 100 381 189 
   spolu 245 218 63 14 0 22 20 1 179 762 443 
   v % 32,2 28,6 8,3 1,8 0 2,9 2,6 0,1 23,5 100 58,1 
 

 Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych 
   muži - - - - - - - - - 88,7 - 
   ženy - - - - - - - - - 86 - 
   spolu - - - - - - - - - 87,4 - 
            
 Z obyvateľstva 
v 
poproduktívnom 
 veku podiel 
ekonomicky 
aktívnych - - - - - - - - - 30 - 
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B.c.1.3.4 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa pohlavia, rodinného stavu a pod ľa veku  
Vek Muži Ženy Obyvateľstvo 
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 0 - 2 17 17 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 36 2,6 
 3 - 4 14 14 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 33 2,4 
 5 8 8 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 15 1,1 
 6 - 9 31 31 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 65 4,8 
 10 - 14 40 40 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0 77 5,6 
 15 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 8 0,6 
 16 - 17 11 11 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 21 1,5 
 18 - 19 17 17 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 43 3,1 
 20 - 24 46 41 5 0 0 0 42 30 10 2 0 0 88 6,4 
 25 - 29 51 31 19 1 0 0 54 18 34 2 0 0 105 7,7 
 30 - 34 37 10 25 2 0 0 42 11 30 0 0 1 79 5,8 
 35 - 39 44 12 27 3 0 2 35 7 26 1 1 0 79 5,8 
 40 - 44 42 4 37 1 0 0 49 7 38 3 1 0 91 6,7 
 45 - 49 36 8 26 2 0 0 44 7 30 5 2 0 80 5,9 
 50 - 54 51 9 37 4 1 0 43 9 29 3 2 0 94 6,9 
 55 - 59 36 3 27 3 3 0 42 3 31 3 5 0 78 5,7 
 60 - 64 29 5 17 2 5 0 28 4 17 0 7 0 57 4,2 
 65 - 69 35 5 29 0 1 0 44 7 22 2 13 0 79 5,8 
 70 - 74 20 0 15 3 2 0 39 17 9 2 11 0 59 4,3 
 75 - 79 24 5 13 0 6 0 67 26 7 2 32 0 91 6,7 
 80 - 84 9 5 1 1 2 0 33 16 1 0 14 2 42 3,1 
 85+ 10 2 3 2 3 0 30 13 0 1 16 0 40 2,9 
 Nezistený vek 4 4 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 7 0,5 
 Spolu 614 284 281 24 23 2 753 333 286 26 105 3 1 367 100 
 
 0 - 5 39 39 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 84 6,1 
 6 - 14 71 71 0 0 0 0 71 71 0 0 0 0 142 10,4 
 Produktívny 373 148 203 16 4 2 351 131 197 16 6 1 724 53 
 Poproduktívny 127 22 78 8 19 0 283 86 87 10 98 2 410 30 
 
 Podiel obyvateľstva:               
   0 - 5 6,4 - - - - - 6 - - - - - 6,1 - 
   6 - 14 11,6 - - - - - 9,4 - - - - - 10,4 - 
   Produktívny 60,7 - - - - - 46,6 - - - - - 53 - 
   Poproduktívny 20,7 - - - - - 37,6 - - - - - 30 - 
 
 Priemerný vek 39,4 - - - - - 44,9 - - - - - 42,4 - 

B.c.1.3.5 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa pohlavia a pod ľa národností  
Národnosť Muži Ženy Spolu 
Slovenská 607 745 1 352 
 Maďarská 2 1 3 
 Česká 5 6 11 
 Ostatné, nezistené 0 1 1 
 Spolu 614 753 1 367 
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B.c.1.3.6 Bývajúce obyvate ľstvo ekonomicky aktívne pod ľa pohlavia, dochádzky do 
zamestnania  a pod ľa odvetvia hospodárstva  

Ekonomicky aktívne osoby 
Odvetvie hospodárstva  muži 

  
ženy 
  

spolu 
  

z toho odchádza do  
zamestnania 

 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 55 31 86 19 
 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 2 2 4 2 
 Rybolov, chov rýb - - - - 
 Ťažba nerastných surovín 6 0 6 3 
 Priemyselná výroba 95 97 192 137 
 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 4 1 5 4 
 Stavebníctvo 49 6 55 44 
 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 19 39 58 29 
 Hotely a reštaurácie 11 17 28 9 
 Doprava, skladovanie a spoje 17 13 30 23 
 Peňažníctvo a poisťovníctvo 1 2 3 2 
 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 
 výskum a vývoj 8 9 17 15 
 Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
 zabezpečenie 35 30 65 37 
 Školstvo 8 13 21 16 
 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 5 35 40 10 
 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 4 27 31 6 
 Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - - 
 Exteritoriálne organizácie a združenia 0 1 1 1 
 EA bez udania odvetví 62 58 120 17 
 Spolu 381 381 762 374 

B.c.1.3.7 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa pohlavia a pod ľa najvyššieho skon čeného stup ňa 
školského vzdelania  

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Muži Ženy Spolu 

 Základné 93 220 313 
 Učňovské (bez maturity) 224 137 361 
 Stredné odborné (bez maturity) 34 30 64 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 40 42 82 
 Úplné stredné odborné (s maturitou) 54 135 189 
 Úplné stredné všeobecné 10 32 42 
 Vyššie 2 0 2 
 
 Vysokoškolské bakalárske 3 2 5 
 Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 37 25 62 
 Vysokoškolské doktorandské 0 1 1 
 Vysokoškolské spolu 40 28 68 
 Vysokoškolské podľa zamerania:    
           - univerzitné 19 7 26 
           - technické 8 6 14 
           - ekonomické 5 8 13 
           - poľnohospodárske 5 3 8 
           - ostatné 3 4 7 
 
 Ostatní bez udania školského vzdelania 2 6 8 
 Ostatní bez školského vzdelania 3 4 7 
 Deti do 16 rokov 112 119 231 
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 Úhrn 614 753 1 367 

B.c.1.3.8  Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa pohlavia a náboženského vyznania  
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev 408 548 956 
 Gréckokatolícka cirkev 0 1 1 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 145 165 310 
 Cirkev československá husitská 1 0 1 
 Kresťanské zbory 0 1 1 
 Ostatné 0 1 1 
 Bez vyznania 49 32 81 
 Nezistené 11 5 16 
 Spolu 614 753 1 367 

B.c.1.3.9 Bývajúce obyvate ľstvo pod ľa materinského jazyka 
Materinský jazyk Muži Ženy Spolu 
 slovenský 608 744 1 352 
 maďarský 1 2 3 
 český 5 7 12 
 spolu 614 753 1 367 

B.c.1.4 ROZBOR DEMOGRAFICKÉHO POTENCIÁLU  
B.c.1.4.1 Obyvate ľstvo 

Najvyšší populačný rozmach v obci bol na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokov. Ide o dôsledok vtedajšej celospoločenskej populačnej explózie úzko spojenej s 
uplatňovanou sociálnou politikou toho obdobia. Zabrzdením prirodzeného rastu začiatkom 
deväťdesiatych rokov dochádza k úbytku populácie aj v obci Beckov, keď tam bol pri 
poslednom sčítaní ľudu v roku 2001 zaznamenaný najnižší počet osôb -1367. Zdá sa však, že 
tento pokles sa zastavil a populácia Beckovčanov začala mierne rásť, v roku 2002 už 
dosahovala 1377 obyvateľov. 

Náznaky zlepšujúcich sa tendencií v populačnom raste nie sú spôsobené prirodzeným 
rastom, ale pris ťahovávaním sa mladých obyvate ľov . Počet novonarodených detí v obci 
nestačí pokryť počet zomretých (úhrnom za roky 1997 – 2002 v pomere 123:253), avšak na 
druhej strane počet prisťahovaných prevyšuje počet vysťahovaných (úhrnom za roky 1997 – 
2002 v pomere 320:127).  

Zaujímavá z hľadiska miestneho hospodárstva je dynamika prírastkov obyvateľstva 
v jednotlivých vekových kategóriách. Kým počet obyvateľov v poproduktívnom veku 
zaznamenával v posledných rokoch klesajúci trend, počet obyvateľov v produktívnom ako aj 
predproduktívnom veku  mierne pribúda.  Pri pokračovaní tohto trendu existuje predpoklad 
zlepšovania podielu ekonomicky aktívnych osôb v obci. 

Napriek prisťahovaniu mladých ľudí je priemerný vek obyvateľstva stále vysoký vďaka 
dlhodobým trendom prirodzeného úbytku 

Trend sťahovania sa mladých obyvateľov do obce Beckov ešte stále nestačí zvrátiť 
skutočnosť nadpriemerne vysokého priemerného veku nielen v obci Beckov, ale aj v celom 
mikroregióne, s čím je spojený nepriaznivý pomer obyvateľstva v poproduktívnom veku. Táto 
skutočnosť má vďaka vysokému počtu „živených“, ktorí pripadajú na „živiteľov“ nepriaznivý 
dopad na miestnu ekonomiku. Vďaka nízkym podielom detí by sa uvedený trend mohol ešte 
viac prehlbovať, pokiaľ nebude aj naďalej kompenzovaný prisťahovávaním sa mladých ľudí.  

Najsilnejšou vekovou kategóriou v obci Beckov sú ženy vo veku 75-79 rokov. 
Starnutie obyvate ľstva  nie je len celoslovenský problém, ale predovšetkým problém 

rozvinutých krajín Európy. V krajinách OECD sa zvykne vykazovať ako tzv. „pomer závislosti“, 
čo je pomer obyvateľstva vo veku 65 a viac rokov na celkovej pracovnej sile krajiny. Už dnes 
je tento pomer veľmi vysoký a podľa predpovedí bude naďalej stúpať. Podobné trendy majú 
negatívne dopady na verejné a súkromné výdavky na dôchodkové zabezpečenie a na 
zdravotníctvo, ako aj na celkový hospodársky rast a na životnú úroveň. V porovnaní 
s krajinami OECD a EU15 je naša krajina na tom relatívne lepšie. Ide však o vplyv vysokého 
prirodzeného prírastku na severe (Orava) a východe (Spiš, okolie Košíc, okres Vranou nad 
Topľou) Slovenska. Okres Nové Mesto nad Váhom patrí medzi okresy s pomerne intenzívnym 
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„vymieraním“ obyvateľstva. S prirodzeným úbytkom 2,69 na 1000 obyvateľov v roku 2003 sa 
umiestnilo na 17. mieste spomedzi 79 okresov SR. 

Obec Beckov je etnicky homogénna, prevládajú dve náboženské orientácie 
V Obci Beckov nie je predpoklad výraznejších etnických konfliktov, keďže až 99% 

obyvateľov v obci je slovenskej národnosti. Lokálne minority tvoria jedenásti obyvatelia českej 
národnosti a traja obyvatelia maďarskej národnosti. 

Z hľadiska náboženskej orientácie je situácia rozdielna. Najvplyvnejším náboženstvom 
v obci je katolícka cirkev, ku ktorej sa formálne hlási 70% obyvateľstva. K evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania sa hlási 23%. Zvyšných 7% obyvateľov je bez vyznania alebo 
nezistených. 

B.c.1.4.2 Vzdelanie  
Pracovná sila s najvyšším ukončeným vzdelaním je spravidla koncentrovaná do väčších 

miest. Výnimkou nie je ani obec Beckov a jeho okolie. Hoci priemerný celoslovenský podiel 
vysokoškolsky vzdelaných je okolo 10%, v obci Beckov je to len 6%. O niečo lepšie sú na tom 
obyvatelia v sedem kilometrov vzdialenom Novom meste nad Váhom (12,4%). Pre porovnanie 
s hodnotami SR má však najvyššiu vypovedaciu hodnotu úroveň vysokoškolsky vzdelaných 
v okrese Nové Mesto nad Váhom, ktorá dosahuje podpriemerné hodnoty (7,9%). 
Podpriemernú úroveň vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov dosahuje aj Trenčiansky kraj 
(8,6%) 

Hoci v obci Beckov ani v Novom Meste nad Váhom sa nenachádzajú žiadne možnosti 
vysokoškolského štúdia, v pomerne dostupnom okolí sa nachádza širšia škála možností. V 
okruhu dostupnosti do 50 kilometrov (ktorý podľa teórií dennej dochádzky možno hodnotiť ako 
dostupný) je pre obyvateľov Beckova k dispozícii Trenčianska univerzita A. Dubčeka, v rámci 
ktorej študenti majú na výber fakulty špeciálnej techniky, mechatroniky, sociálno-
ekonomických vzťahov. Okrem toho sa v meste Trenčín nachádza aj Fakulta manažmentu na 
Vysokej škole manažmentu v Trenčíne. Vzdialenosť medzi Beckovom a mestom Trenčín je 
približne dvadsať kilometrov. 

Na hranici dostupnosti (56 kilometrov) sa nachádza Fakulta priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity ako aj Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Považskej Bystrici (60 
kilometrov). Na hranici dostupnosti je aj známe univerzitné mesto Trnava (60 km), ktoré 
záujemcom o vysokoškolské vzdelanie ponúka Trnavskú univerzitu (fakulta humanistiky, 
pedagogická fakulta, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, právnická fakulta) a Univerzitu sv. 
Cyrila a Metoda (fakulta prírodných vied, filozofická fakulta, fakulta masmediálnej 
komunikácie). O štúdium technického smeru v Trnave majú mladí ľudia uchádzať sa na 
tamojšej  pobočke Materiálovotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. 

Obraz o miere, v akej obyvatelia Beckova využívajú školské zariadenia, je možné získať 
z údajov dochádzky obyvateľov z posledného sčítania ľudu. Z obce Beckov študovalo na 
vysokej škole v roku 2001 len 13 študentov, z čoho štyria študovali v Bratislave a dvaja 
v Trenčíne.  

Stredoškolské štúdium je oveľa viac obľúbenejšie v blízkej vzdialenosti ako štúdiom na 
vysokých školách. Z 25 študentov stredných škôl až 16 študuje v neďalekom Novom meste 
nad Váhom, 5 študentov stredných škôl študuje v Trenčíne a len jediný v Bratislave. Je to 
možné vysvetliť aj blízkosťou samotných  stredných škôl. Len v Novom meste nad Váhom sa 
nachádza Gymnázium M.R.Štefánika, Gymnázium sv. Jozefa, Združená stredná škola 
obchodu a služieb a Stredné odborné učilište Potravinárske a poľnohospodárske. Mimo toho 
je v okruhu do 20 kilometrov dostupných 16 stredoškolských zariadení v meste Trenčín 
a v obci Stará Turá.  V dostupnosti do 30 kilometrov majú občania Beckova možnosť študovať 
na stredných školách viacerých miest a obcí ako Piešťany, Vrbové, Trenčianske Teplice, 
Trenčianska Teplá a Nová Dubnica. 

B.c.1.5 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATE ĽSTVA 
Územný plán stanovuje prognózu demografického vývoja v obci v najbližšom horizonte 

a vo výhľadovom období pri zohl'adnení celkového ekonomického a spoločenského vývoja, 
špecifík a trendov Slovenskej republiky v súčasnom období na základe retrospektívnych 
štatistických ukazovatel'ov.  

V návrhu územného plánu obce Beckov sa uvažuje s naplnením stavu územia vo dvoch 
zásadných časových a priestorových celkoch: 

• Návrhové obdobie, ktoré nie je exaktne časovo stanovené, ale zohľadňuje reálnosť 
pripravenosti územia na plánovaný rozvoj. Pre podrobnejšiu štruktúru jednotlivých krokov je 
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ho možné rozdeliť na etapy, ktoré reprezentujú cca 5-7 ročné obdobia, počas ktorých by bolo 
možné jednotlivé zámery napĺňať 

• V území je vo výhľade uvažované s rezervnými plochami, ktoré bude možné pripravovať na 
realizáciu po naplnení zámerov z návrhového obdobia. 

 Prirodzený prírastok za posledné roky dosahoval aj mínusové hodnoty (rozptyl od +15 do -
12) v dôsledku znížených sociálnoekonomických podmienok. Počítame, že v nasledujúcom 
období sa bude mierne zvyšovať' a bude dosahovať kladné miery nárastu. 

Z analýzy doterajšieho vývoja obyvateľstva obce predpokladáme na základe 
demografických metód možnosti vývoja, ktoré budú závisieť od viacerých faktorov. Jednak z 
hľadiska rozvoja novej bytovej výstavby, z možností rekonštrukcie staršej zástavby - podľa 
navrhnutej koncepcie funkčného a územno-priestorového riešenia, zo sociálnych, 
ekonomických, finančných a iných možností ako i od prirodzeného a mechanického prírastku. 

Prognóza pre územný plán je uvažovaná ako optimálna hranica rozvoja obce s cieľom, aby 
boli rozvinuté všetky pozitívne demografické ukazovatele. 

Prirodzený prírastok je možné predpokladať mierne rastúci v rozsahu 1,0-2,3% v závislosti 
od reprodukčných skupín obyvateľstva. Predstavuje cca 100-200 obyvateľov, čo z celkového 
prírastku predstavuje 12-25%. Mechanický prírastok sťahovaním, čiže migráciou predstavuje 
600-700 obyvateľov, čo z celkového prírastku predstavuje 75-88%. Ročný prírastok 
predstavuje cca 40 obyvateľov, t.j. 3% v závislosti od možnosti investovania do individuálnej 
bytovej výstavby, do podmieňujúcich inžinierskych sietí potrebných pre bývanie a do 
hospodárstva na území obce. V prognóze uvažujeme s nárastom o cca 580 obyvateľov 
k návrhovému obdobiu čo činí nárast od roku 2004 o 42 %  a o ďalších 319 obyvateľov vo 
výhľade po naplnení rezervných plôch, čo činí nárast od roku 2004 o 23 %. Čistý prírastok od 
roku 2004 po naplnenie územia včítane výhľadových plôch činí cca 900 obyvateľov, t.j. oproti 
roku 2004 cca 66%. 

Prognóza vývoja počtu obyvateľov je detailnejšie spodrobnená podľa urbanistického 
členenia na intenzifikáciu jestvujúceho územia a na novonavrhované rozvojové lokality. 
Priestorové rozloženie obyvateľstva poukazuje na intenzitu demografických veličín v príslušnej 
lokalite a v celom organizme obce Sumarizácia uvažovaných lokalít je nasledovná: 

  Obyvatelia    Návrh.obdobie Výhľad (rezerva) 

  Lokalita 
Súč. 
stav Prírastky Stav  prírastky Stav 

  Celkové bilancie 1367 581 1 948 319 2 267 
  jestvujúce lokality           
Bs1 obytné územie           
Bs2 obytné územie           
  trvalo obývané rodinné domy   78,3 0 52,2 0 
  ostatné rodinné domy   0 0 0 0 
  trvalo obývané bytové a iné domy   63,8 0 0 0 
  ostatné bytové a iné domy   0 0 0 0 
  novonavrhované lokality 0 438,8 439 267 706 
B1 Záhrada 0 328,6   0   
B2 Záhumnie pri štadióne 0 87   0   
B3 Za Vadičovom 0 5,8   0   
B4 Pod hradom 0 0   0   
B5 Dolné lipky 0 0   130,5   
B6 pred Kálnicou 0 2,9   0   
B7 Za Vachátkou 0 14,5   0   
B8 Záhrady pri družstve 0 0   78,3   
B9 Za Veternou 0 0   58   
 Legenda:      
 návrhové obdobie - 1. priorita      
 návrhové obdobie      
 výhľad      
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B.c.1.6 ZHODNOTENIE DEMOGRAFICKÝCH UKAZOVATE ĽOV A Z NICH VYPLÝVAJÚCE 
ODPORÚČANIE PRE ZASTUPITEĽSTVO OBCE 

Vývoj a rast obyvateľstva obce bude závisieť od viacerých faktorov rozhodujúcich v 
demokratizačnom procese, a to ako od sociálnej a hospodárskej politiky štátu a obce, tak i od 
vnútorných a vonkajších faktorov celého regiónu. Z hľadiska optimálneho demografického 
procesu je potrebné v rámci podmienok a možností obecného úradu odvíjať a zabezpečovať 
základné strategické smery podľa týchto základných okruhov: 

• Optimálnu veľkosť obce odvodzovať od postavenia v regionálnych súvislostiach, od 
dosahovaného stavu zabezpečovania sociálnych, ekonomických, ekologických i kvalitatívnych 
potrieb obyvateľov, ako í od potenciálnych možností územia. 

• Optimálny výhľadový počet obyvateľov udržovať regulovanou migráciou tak, aby sa zvýšil 
podiel hlavne vekovej skupiny 0-14 a zachovával pomer vo vysoko produkčných vekových 
skupinách 20-45 rokov a tým i potenciálna reprodukčná hodnota. 

• Demografický vývoj a vyvolaná migrácia vyvolá i dopad na sociálnoekonomický vývoj, kde 
vyšší podiel rodín s deťmi ovplyvní reprodukciu obyvateľstva a vyvolá tlak na výstavbu bytov 
v rozsahu cca 270 bytov a rôznych druhov služieb a zariadení občianskej vybavenosti. 

• Demografický vývoj vyvolá tiež požiadavku mládeže na vstup do zamestnania. K tomu bude 
potrebné zabezpečovať podmienky pre rozvoj súkromného podnikania či už vo forme 
nástrojov priestorových, daňových, sociálnych alebo finančných. 

• Podporovať tvorbu pracovných príležitostí pre vlastné obyvateľstvo vytváraním priestorových 
podmienok pre podnikateľské aktivity a znížiť tak migráciu obyvateľstva za prácou. 

• Podporovať rozvoj individuálnej zástavby so zabezpečením výstavby bytov pre vlastné 
obyvateľstvo, z ktorých 203  žije už dnes v zdvojených cenzových  domácnostiach v jednom 
byte, resp. v podnájme, alebo inom, nie vlastnom byte. 

• Potrebu nových bytov vyvoláva i vstup silnejších ročníkov mladého obyvateľstva do 
produktívneho veku, ktorých počet z roka na rok sústavne narastá. 

• Ekonomické nástroje obecnej politiky viazať v rámci daňovej, úverovej a subvenčnej politiky v 
prospech vlastného obyvateľstva, pričom vypracovať také podmienky, ktoré umožnia vstup 
domácemu i zahraničnému kapitálu za výhodných ekonomických podmienok v navrhovaných 
lokalitách. 

• Nove zámery vytvoria taktiež podmienky pre zvýšenie atraktivity územia 

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

B.d.1 HISTÓRIA ZAČLENENIA OBCE DO ADMINISTRATÍVNEJ ŠTRUKTÚRY  
• Župa Trenčianska;  
• okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Bratislava do 1960;  
• neskôr okres Trenčín, kraj Západoslovenský 

B.d.2 ADMINISTRATÍVNE ZAČLENENIE OBCE  
Obec Beckov je v súčasnosti administratívne začlenená do okresu Nové Mesto nad 

Váhom , ktorý je súčasťou Trenčianskeho kraja . 
príloha - širšie vzťahy 

B.d.3 REGIONÁLNE A NADREGIONÁLNE VZ ŤAHY 
Územný plán navrhuje rozvoj obce, ktorý bude treba v ďalšom zabezpečiť tak, aby táto 

plnila funkciu priestorového ťažiska, v ktorom budú lokalizované aktivity na úrovni: 
• celoštátnej a medzinárodnej, so zohľadnením špecifických funkcií hlavne z hľadiska rozvoja 

cestovného ruchu, 
• regionálnej, vyznačujúcej sa vzájomnými väzbami medzi obcou Beckov a ostatnými sídlami 

okolia, 
• lokálnej, zameranej na rozvoj činností pre uspokojenie potrieb obyvateľstva trvalé prítomného, 

obyvateľstva sezónne dochádzajúceho za účelom cestovného ruchu. 
• Treba očakávať, že dynamika rozvoja rekreačnej funkcie v podmienkach liberálnej ekonomiky 

bude určovaná v prevažnej miere alokačnými mechanizmami trhu závislými na spolupôsobení 
vnútorných podmienok a vonkajších, hlavne nadregionálnych faktorov. 

• Z analýzy regionálnych a nadregionálnych vzťahov vyplýva, že hodnotenie vplyvu vonkajších 
faktorov je potrebné diferencovať podľa jeho postavenia v rámci: 
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• vhodne formovaných vzťahov k západoslovenskému priestoru, ktorý sa v dôsledku   
aglomeračných   väzieb   postupne   formuje   do   funkčne   homogénneho   regiónu s 
rovnocennými podmienkami pre lokalizáciu a rozvoj ekonomických aktivít, 

• novo vznikajúcich vzťahov priestorov Viedne a Bratislavy, v ktorom existujú podmienky pre 
vznik kvalitatívne nového typu mestského regiónu medzinárodného významu, 

• nadregionálnych vzťahov odvodených z dostupnosti koncentrovaných trhov a mestských 
regiónov Európy s najvyššou koncentráciou obyvateľstva. 

• Vychádzajúc z vyššie popísaného sú definované základné funkcie obce: 
• funkcia obytná pre trvalé prítomné obyvateľstvo, 
• funkcia ubytovacia pre sezónne prítomné obyvateľstvo, 
• funkcia športovo-rekreačná pre trvalé a hlavne sezónne prítomné obyvateľstvo. 

B.d.3.1 NADREGIONÁLNE VZŤAHY K STREDOEURÓPSKEMU PRIESTORU  
Tieto vzťahy je nutné hodnotiť v kontexte k regiónu Viedeň - Bratislava a jeho postavenia v 

európskom hospodárskom priestore. 
Pre hodnotenie nadregionálnych vzťahov okolia Nového Mesta nad Váhom ako súčasti 

perspektívneho ekonomického regiónu Viedeň -Bratislava má mimoriadny význam skutočnosť, 
že v spracovaných európskych koncepciách je uvedený priestor kvalifikovaný v tzv. druhom 
pásme dostupnosti na koncentrované európske trhy hlavne západnej Európy, t.j. územia s 
najvyššou koncentráciou obyvateľstva. 

Z hľadiska budúceho rozvoja má obec priaznivú polohu aj z pohľadu širších, európskych 
súvislostí. Leží v hraničnom pásme  tzv. Stredoeurópskeho regiónu. Ide o hospodársky 
priestor s počtom obyvateľov 4,5 mil., s hlavnými pólmi rozvoja Bratislava, Viedeň a Brno.  

Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž - Berlín - 
Viedeň. Tvorí základňu európskeho hospodárstva s: 

• najvyšším energetickým výkonom 
• najvyššou produkciou priemyslu 
• najvyššou produkciou poľnohospodárstva (na 1 ha pôdy) 
• najvyššou spotrebou výrobkov a služieb na hlavu v Európe 
• najkvalitnejšou sociálnou a technickou infraštruktúrou 
• najmodernejšími technológiami vo svete a v Európe 
• vysoko rozvinutou dopravou. 

To, či obec a okolie Beckova bude aj naďalej ťažiť zo svojej výhodnej geografickej polohy a 
akou intenzitou sa zapojí do medzinárodného obchodu, závisí od konkurencieschopnosti jej 
štruktúry miestnej ekonomiky, čo môže byť ovplyvnené aj efektívnou politikou hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. 

B.d.3.2 REGIONÁLNE VZŤAHY V ZÁPADOSLOVENSKOM PRIESTORE  
Širšie regionálne vzťahy sú dané polohou v západoslovenskom priestore, kde sa vyvinuli 

silné mestské centrá, resp. sídelné obvody s rozvinutými ekonomickými základňami vzájomne 
spojené dopravnou infraštruktúrou. Tým sa vytvorili podmienky pre funkčnú aglomerizáciu 
sídiel a rozvoj ekonomických aktivít, menovite na urbanizačnej osi Bratislava - Žilina, ktorej 
súčasťou je aj novomestský obvod - urbanizačný priestor.  

Z toho vyplýva, že spádové územie obce, vzhľadom na vyhovujúce dopravné spojenie, sa 
stane súčasťou ekonomicky a demograficky silného regionálneho trhu, ktorého viac ako 
dvojmiliónové bi poláme jadro bude tvorené aglomeráciou Viedeň - Bratislava a jeho okrajové 
pôsobenie bude mať dosah na okresy v západnej časti Slovenskej republiky, na okresy južnej 
Moravy (Znojmo, Břeclav, Hodonín) a župy v Maďarsku (Gyôr, Šopron). Uvedený región ako 
celok predstavuje viac ako 4 mil. obyvateľov. V európskom kontexte už v súčasnosti má rad 
komparatívnych výhod: 

• výhodná poloha na európskych magistrálnych dopravných ťahoch v západo - východnom a 
severojužnom smere, 

• priaznivé prírodné podmienky intenzívneho osídlenia s dostatočnými rezervami plôch, 
vodných zdrojov umožňujúcich ich exploatáciu s prijateľnými nákladmi na technické vybavenie 
územia a udržanie ekologickej rovnováhy územia. 

Na týchto výhodách bude úmerne svojim vnútorným podmienkam participovať urbanizačný 
priestor Nového Mesta nad Váhom, vrátane obce Beckov. 

Obec Beckov sa nachádza v „Považskej osi“, ktorá je najrozvinutejším rozvojovým pólom 
na Slovensku. Leží na hlavnom diaľničnom a železničnom koridore, čo predpokladá kvalitné 
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dopravné napojenie na hlavné mesto Bratislava. Relatívne blízko sa nachádza regionálne 
verejné medzinárodné letisko Piešťany (27 km). Dostupnosť strategického verejného 
medzinárodného letiska Bratislava je 100 km. 

Na základe hodnotenia vzťahov v regióne je nutné očakávať zvýšený záujem o lokalizáciu 
ekonomických aktivít, ale hlavne však aktivít súvisiacich so službami pre cestovný ruch. 

B.d.4 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE OBCE BECKOV 

B.d.4.1 Š IRŠIE ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE  
Nie je presne vymedzené. Je to územie v okruhu cca 60 km (dosiahnu teľnosť 

individuálnymi motorovými prostriedkami za cca 1 hodinu) s vyznačením zaujímavých cieľov 
návštevnosti, ako sú napr. mestské pamiatkové rezervácie Trenčín, Nitra, Tmava, historicky 
cenné stavebné pamiatky, prírodné hodnoty, termálne pramene s kúpeľmi alebo kúpaliskami a 
pod. Možno hovoriť takmer o celom území Západoslovenského regiónu s dnešnými krajmi 
Bratislava, Tmava, Trenčín a Nitra. 

B.d.4.2 UŽŠIE ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE  
Taktiež nie je presne vymedzené. Je to zhruba územie v okruhu 30 km (dosiahnu teľnosť v 

intervale 1 hodiny prostriedkami hromadnej dopravy) s vytypovanými lokalitami kultúrneho 
dedičstva, cieľmi rekreácie a turistiky, prípadne iných spoločenských alebo prírodných 
zaujímavostí. V záujmovom území obce Beckov sa nachádza celý rad atraktivít, využiteľných 
pre rôzne formy turizmu a cestovného ruchu. Dokumentácia VÚC Trenčianskeho kraja definuje 
podľa okresov napríklad tieto lokality 

• okres Bánovce nad Bebravou: Uhrovec a Bánovce nad Bebravou - Pažiť, 
• Ilava: Zliechov, Bolešov - vodná nádrž, Dulov a Dubnica nad Váhom - Pri Váhu, 
• Myjava: Brezová pod Bradlom, Stará Myjava a Brezová pod Bradlom - vodná nádrž Brezová, 
• Nové Mesto nad Váhom: Beckov, Lubina, Nové Mesto nad Váhom - Zelená Voda, Stará Turá 

-Dubník, Kalnica - Kalnická dolina a Stará Lehota - Bezovec, 
• Partizánske: Klátova Nová Ves, Partizánske - miestna časť Malé Bielice, Veľké Uherce - 

vodná nádrž a Veľký Klíž - Slače, 
• Považská Bystrica: Horná Mariková, Papradno, Udiča - Nosická priehrada, Manínska úžina a 

Považská Bystrica - Vŕbie, 
• Prievidza: Valaská Belá, Nitrianske Pravno, Lehota pod Vtáčnikom, Opatovce nad Nitrou, 

Oslany, Bystričany, Nitrianske Rudno - priehrada, Kľačno - Fačkovské sedlo, Handlová - 
Remeta, Bojnice - Vendelín, Horná Ves- Lomy, Chvojnica - Chvojnická dolina a Bystričany - 
Chalmová, 

• Púchov: Mojtín, Beluša - Belušské Slatiny 
• Trenčín: Trenčín - Ostrov, Trenčianske Teplice - Baračka a Kamenická dolina, 

B.d.4.3 VZŤAHY OBCE K ZÁUJMOVÉMU ÚZEMIU  
Prirodzeným mikroregiónom z hľadiska rozvoja, ktorého je obec Beckov súčasťou, sú obce 

Kálnica, Kočovce a Nové Mesto nad Váhom, pričom je možné tu zaradiť Trenčianske 
Bohuslavice a Novú Ves nad Váhom, ktorá je spätá s obcou Kočovce. 

Riešenie územného plánu nemožno už riešiť pohľadom len na katastrálne územie obce a 
na potenciálne možnosti tohto územia a obyvateľov bývajúcich na ňom. Je potrebné uvedomiť 
si postavenie sídla v štruktúre osídlenia, aby sa reálne zvážili všetky sociálnoekonomické 
danosti i geografické podmienky zázemia, regiónu, štátu a potom, aby sa na základe týchto 
znalostí definovali úlohy a ciele, ktoré sa dajú v určitom období dosiahnuť. Konkrétne ide 
napríklad o: 

• prioritné dobudovanie  nadväzných  investícií  riešením rekreácie a rekreačných priestorov, na 
rozvoji zelene s vysadením biokoridorov 

• diverzifikácia pracovných príležitostí, bývania a občianskej vybavenosti. Akákoľvek 
diverzifikácia funkcií musí sledovať nasledujúce postuláty: 

- umiestniť bývanie do optimálnych polôh z hľadiska životného prostredia a v 
citlivom kontexte so zástavbou jestvujúcich obcí, 

- minimalizovať vzdialenosti medzi bývaním a pracoviskom s tendenciou 
zabrániť prejazdom cez centrálne mestské zóny, zaťažené dopravné uzly, 
resp. kľudové zóny, 

- nové areály riešiť s komplexnou občianskou vybavenosťou podľa 
urbanistických ukazovateľov, aby nevznikali zbytočné trecie plochy medzi 
pôvodným a novým obyvateľstvom. 
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• riešenie dopravnej kostry s minimalizovaním škodlivých vplyvov dopravy na obytné pásma a 
s následnou novou koncepciou hromadnej dopravy osôb, 

• zabezpečenie   dostatočnej   kapacity,   bezpečnosti   a bezporuchovosti   prevádzky zariadení 
technickej infraštruktúry (primárne siete skupinového vodovodu,  odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd, bezporuchové dodávky elektrickej energie, plynu a zariadení 
telekomunikácií a spojov) 

• Spolupráca so susednými obcami predovšetkým v otázkach: 
- poľnohospodárskej   výroby   s   využitím   spoločných   dvorov   bývalých   

JRD   a celkovou reštrukturalizáciou výroby,  
- lesného hospodárstva, 
- riešenia rekreácie a cestovného ruchu. Záleží na dobrej regionálnej spolupráci 

obcí, resp. organizácií zabezpečujúcich rozvoj turizmu, aby sa tieto atraktivity 
dostali na patričnú úroveň, aby boli vybavené, resp. dovybavené službami a 
aby bola zabezpečená dobrá prístupnosť a informovanosť verejnosti. 

- riešenia   nadradených   systémov   technickej   infraštruktúry (skupinové   
vodovody,   spoločné akumulačné kapacity pitnej vody, kanalizačné zberače 
so spoločnou čistiarňou odpadových vôd, nadradené   siete   VVN, VN,   
vysokotlakých   a   strednotlakých   plynovodov   s príslušnými 
transformovňami, resp. regulačnými stanicami a pod.). 

B.e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  

B.e.1 SÚČASNÝ STAV  
Pod Beckovským hradom vzniklo asi už v 13. stor. podhradie, a to pri ceste, ktorá 

odbočovala z hlavnej považskej cesty a stúpala k hradu. Polohu tejto obce určuje jej farský 
kostol, ktorý sa prvýkrát spomína r.1424. Vedľa beckovského podhradia, poddanskej osady, 
tvorí sa samostatné mestečko, ktoré sa čoskoro opevňuje hradbami. Staršie podhradie s 
farským kostolom ostáva aj potom mimo mestských hradieb a je poddané hradu. Obidve 
právne jednotky, z ktorých Beckov vznikol, možno doteraz rozpoznať v jeho pôdoryse. Pod 
strmou hradnou skalou leží mestečko obohnané gotickou hradbou, ktorá sa na mnohých mies-
tach zachovala. Tvorí ju rad domov sústredených okolo pozdĺžneho námestia. Ním 
prechádzala diaľková považská cesta pretínajúca hradby v dvoch jednoduchých bránach 
(Hornej a Dolnej). V mestečku nebolo kostola, až neskôr bol založený františkánsky kláštor. Na 
južnej strane pred bývalou Dolnou bránou leží staršia časť Beckova, pôvodné podhradie, a 
vinie sa po strmej stráni hore k hradu. Tento vývoj je typický pre vznik miest v podhradí star-
šieho hradu (vznik Bratislavy). 

Dnešný stav: zástavba okolo uličnej siete vývinom rozvetvenej, centrum obdĺžniková náves. 
Dominanta zrúcanina hradu. Domy sú prevažne z 20. stor., murované, trojpriestorové, pod 
tvrdou krytinou. Po r.1945 domy so štvorcovým pôdorysom a v tvare L, s manzardami a 
predzáhradkami, z dvorov sa postupne stali záhrady. 

B.e.2 NÁVRH RIEŠENIA 
V zadaní pre spracovanie územného plánu boli stanovené a v územnom pláne rozvinuté 

a pre rozvoj obce doporučené nasledovné tézy: 
• podporiť hmotovo-priestorovým riešením dokomponovanie hlavných kompozičných osi celého 

zastavaného územia obce so zachovaním historicky vyprofilovaných parciálnych 
kompozičných zásad charakterizujúcich osobitosti historického jadra obce. 

• samostatnú pozornosť venovať doriešeniu hmotovo-priestorového, kompozičného, výtvarno-
estetického a funkčného charakteru centra obce s rešpektovaním typológie prevažujúcej 
historickej zástavby, výškovej profilácie objektov a celkového merítka; rovnako je potrebné 
navrhnúť spôsob dotvorenia niektorých peších koridorov prepájajúcich priestory spoločensky 
najviac frekventované a rozptylných plôch v rámci týchto priestorov 

• podporovať dotváranie priestorov centra 
• podporiť riešením rekonštrukcie a prestavby týchto štruktúr pri rešpektovaní "génia loci', t.j. 

bez implementácie architektonicky a typologicky nevhodných stavieb; navrhnúť spôsob a 
podmienky ochrany, rekonštrukcie a revitalizácie týchto historicky najstarších enkláv zástavby 

• nové rozvojové územia je potrebné riešiť s ohľadom na prevládajúci objemovo-priestorový 
charakter územia a jeho kompozičný systém 

• navrhnúť systém dotvorenia zastavaného územia štruktúrou verejne prístupnej vzrastlej 
zelene a s potenciálnym využitím vodného prvku v systéme zástavby 



Územný plán obce Beckov – textová časť 

37/108 

• pri dokomponovávaní všetkých hlavných aj podružných kompozičných osí uprednostniť 
humánne merítko objemovej skladby rešpektujúcej dominantné historické pozadie a jeho 
akcenty a dominanty 

• využívať priestorovú disponibilitu väčších výmer pridomových záhrad v logickom objemovo 
priestorovom usporiadaní vo väzbe na jestvujúce organizujúce osi zástavby 

• uplatňovať profesionálny prístup s účasťou architekta pri rozvíjaní predstáv o ďalšom rozvoji 
zástavby; vylúčenie živelného prístupu k zástavbe už od úrovne rodinného domu 

• postupná delimitácia znehodnocujúcich objektov zo spoločensky najcennejších priestranstiev 
a dostavba rozostavaných 

• problematiku rozvoja obce doriešovať formou zonálnych dokumentácií s jasnými regulatívmi 
pre možnosti výstavby 

• prioritné dobudovanie  nadväzných  investícií  riešením rekreácie a rekreačných priestorov, na 
rozvoji zelene s vysadením biokoridorov 

• V pamiatkovej zóne navrhnúť adekvátny spôsob obnovy jestvujúceho staršieho stavebného 
fondu, s prihliadnutím na zásady pamiatkovej ochrany, systém zástavby, typológiu objektov, 
prevažujúce výškové proporcie a funkčné využitie zástavby.  

• Minimalizovať potreby asanácie 
• Pri návrhu novej zástavby, resp. obnove jestvujúceho fondu brať do úvahy potrebu vytvárania 

ucelených funkčných zón bez premiešavania nezlučiteľných funkcií – bývanie s výrobou 
väčšieho rozsahu 

Zohľadnenie týchto téz je zrejmé z grafickej časti a z ďalších kapitol textovej časti. 

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

B.f.1 PREVLÁDAJÚCE FUNK ČNÉ ÚZEMIA V OBCI BECKOV 
Obec Beckov je charakteristická funkčným využitím  s nasledovnou štruktúrou. 

• obytné územia a zmiešané územia bývania s občianskou vybavenosťou, alebo rekreáciou 
a športom. Tieto i v návrhu naďalej vytvárajú základný funkčný charakter obce. 
Charakteristika územia je v kapitole B.g.1, B.g.1.2 

• rekreačné územia sú dnes v pomerne malom rozsahu v organizme obce a v návrhu sa 
uvažuje s ich výrazným posilnením. Definícia takýchto území je v kapitole B.g.3.1 

• výrobné územia sú rozložené po katastri obce a v návrhu sa uvažuje s ich posilnením a 
koncentráciou. Definícia takýchto území je v kapitole B.g.2.1  

Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické lokality definované 
spoločnými charakteristickými znakmi. V zásade sa dajú deliť na súčasne jestvujúce a na 
novonavrhované. 

Sumarizácia lokalít je v nasledujúcej tabuľke. Ich územný priemet je zrejmý z priloženej 
schémy. Jednotlivé typy lokalít sú popísané v ďalších kapitolách podľa príslušnosti k funkcii. 

 
príloha - schéma lokalít 
 

Legenda k tabuľke: 
návrhové obdobie - 1. priorita 
návrhové obdobie 
výhľad 
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výmera lokality (ha) 
súčasný stav návrh. obdobie výhľad č  Lokalita funkcia  
intravilán  

k 1.1.1990 mimo intravilán intravilán mimo intravilán intravilán mimo intravilán 
celkom 

  Celkové bilancie   85,9852 81,4038 5,0586 192,2417 4,7681 9,5822 379,0396 
  skuto čne zastavané územie obce    89,5327   5,0586   4,7681 99,3594 
  plocha intravilánu   85,9852  5,0586 22,6336 4,7681 9,5822 128,0277 
  obec a kontakt s obcou   85,9852 3,5475 0 0 0 0 89,5327 
Bs1 obytné územie obytné územie zmiešané 9,4785 1,3273         10,8058 
Bs2 obytné územie obytné územie zmiešané 60,4965 2,2202         62,7167 
Rs1 štadión rekreácia, šport 1,421           1,421 
Vs1 družstvo výroba 14,5892           14,5892 
  v katastri obce   0 77,8563 0 0 0 0 77,8563 
Rs2 Pri Zelenej vode rekreácia   2,6525         2,6525 
Vs3 Tesco veľkosklad výroba   33,4282         33,4282 
Vs4 PD pred Kálnicou výroba   12,0331         12,0331 
Vs5 býv. Hydrostav výroba   11,6076         11,6076 
Vs6 býv. Agrochemický podnik výroba   7,9966         7,9966 
Vs7 býv. Ranč výroba   3,3222         3,3222 
Vs2 Zemník Kopané výroba   6,5701         6,5701 
Vs8 areál podniku v NMNV výroba   0,246         0,246 
  novonavrhované lokality   0 0 5,0586 192,2417 4,7681 9,5822 211,6506 
B1 Záhrada obytné územie       7,367     7,367 
B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie       5,6067     5,6067 
B3 Za Vadičovom obytné územie       0,7739     0,7739 
B4 Pod hradom vybavenosť turistika     1,4461 2,5861     4,0322 
B5 Dolné lipky obytné územie           5,7111 5,7111 
B6 pred Kálnicou obytné územie       0,5133     0,5133 
B7 Za Vachátkou obytné územie       0,6     0,6 
B8 Záhrady pri družstve obytné územie         2,147 0,9748 3,1218 
B9 Za Veternou obytné územie         1,5337   1,5337 
R1 Pri Zelenej vode rekreácia       122,8646     122,8646 
R2 Geotermálne pramene za školou rekreácia     2,4042 8,4772     10,8814 
R3 Geotermálne pramene za školou rekreácia         1,0874 2,8963 3,9837 
R4 Pri Zelenej vode rekreácia       13,3826     13,3826 
V1 za Tescom výroba       18,5     18,5 
V3 pri obecnom úrade výroba     1,2083 1,0675     2,2758 
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B.g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA , OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU , 
VÝROBY A REKREÁCIE . 

B.g.1 OBYTNÉ ÚZEMIA 

B.g.1.1 OBYTNÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA 
Obytné územia podľa vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 4 písm. f) sú plochy, ktoré sú 

určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby 
občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. 
Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z 
hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania, 
dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov a 
ľahkej  orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu krajiny 
a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota, členenie a výška sta-
vieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na 
oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú 
obranu a na vytváranie plôch zelene. 

Obytné územia obsahujú aj 
a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí 

môžu umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu 
pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné 
ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; 
základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii obce 
a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia 

b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným 
potrebám. 

B.g.1.2 ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA 
B.g.1.2.1 Zmiešané územia prevažne s mestskou štruk túrou  

podľa vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 11 sú plochy určené zväčša na občiansku 
vybavenosť, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a pre 
obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení. 

B.g.1.2.2 Zmiešané územia s prevahou plôch pre obyt né budovy  
podľa vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 12 sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb 

a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na 
ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné 
prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a 
skladové plochy. 

B.g.1.3 B ÝVANIE 
B.g.1.3.1 Domy a byty 

História - Vývoj po čtu obyvate ľov, domov a bytov v obci Beckov pod ľa sčítaní ľudu 
 1970 1980 1991 2001 
počet bytov 375 393 375 370 
počet domov 345 361 344 342 

B.g.1.3.2 Bilancie k r. 2001 
Domy, byty a ukazovatele bývania v obci Beckov 

Počet Rodinné Bytové Ostatné 
Domový 
fond 

  domy domy budovy spolu 
Domov spolu 409 7 11 427 
  Trvale obývaných domov 330 7 5 342 
   v % 96,5 2 1,5 100 
   v tom vlastníctvo:     
     štátu 0 0 1 1 
     bytového družstva 0 3 0 3 
     obce 1 0 0 1 
     fyzickej osoby 324 0 1 325 
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Počet Rodinné Bytové Ostatné 
Domový 
fond 

  domy domy budovy spolu 
     právnickej osoby - - - - 
     ostatných 5 4 3 12 
   s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené 330 7 5 342 
   s 3-4 nadzemnými podlažiami - - - - 
   s 5+ nadzemnými podlažiami - - - - 
  Ubytovacích zariadení bez bytu 0 0 6 6 
  Neobývaných domov 79 0 0 79 
   z toho: určených na rekreáciu 35 0 0 35 
  Priemerný vek domu 43 21 71 43 
 
 Bytov spolu 414 35 5 454 
   v tom: trvale obývané 331 34 5 370 
              v % 89,5 9,2 1,4 100 
              z toho družstevné 0 19 0 19 
              byty vo vlastníctve občana v bytovom dome 0 7 0 7 
              neobývané 83 1 0 84 
              neobývané z dôvodu zmeny užívateľa 4 0 0 4 
              neobývané, určené na rekreáciu 34 0 0 34 
              neobývané, uvoľnené na prestavbu 12 0 0 12 
              neobývané, nespôsobilé na bývanie 16 0 0 16 
              neobývané po kolaudácii - - - - 
              neobývané v pozostalostnom alebo súdnom konaní 3 1 0 4 
              neobývané z iných dôvodov 12 0 0 12 
              nezistené 2 0 0 2 
  Trvale obývané byty:     
   Materiál nosných múrov: kameň, tehly 284 34 5 323 
                                           drevo 3 0 0 3 
                                           nepálené tehly 30 0 0 30 
                                           ostatné a nezistené 14 0 0 14 
   Veľkosť bytu:  1 obytná miestnosť 9 2 0 11 
                           2 izby 57 6 2 65 
                           3 izby 113 21 2 136 
                           4 izby 66 5 1 72 
                           5+ izieb 86 0 0 86 
 
 Bývajúcich osôb 1 059 114 9 1 182 
 Počet CD 399 35 3 437 
 Počet HD 371 34 3 408 
 Obytné miestnosti 1 207 97 14 1 318 
 Počet osôb na 1:  byt 3,2 3,35 1,8 3,19 
                              obytné miestnosti 0,88 1,18 0,64 0,9 
                              CD 2,65 3,26 3 2,7 
                              HD 2,85 3,35 3 2,9 
 Obytná plocha bytu v m2 20 355 1 517 256 22 128 
 Celková plocha bytu v m2 32 129 2 433 426 34 988 
 Priemerný počet:     
     - m2 obytnej plochy na 1 byt 61,5 44,6 51,2 59,8 
     - m2 celkovej plochy na 1 byt 97,1 71,6 85,2 94,6 
     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 19,2 13,3 28,4 18,7 
     - obytných miestností na 1 byt 3,65 2,85 2,8 3,56 
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Trvale obývané byty pod ľa druhu budovy, pod ľa obdobia výstavby a kategórie bytu 
Obdobie výstavby Rodinné Bytové Ostatné Domový fond 
  domy domy budovy spolu 
 I. Kategória 
   - 1899 a nezistené 6 0 2 8 
   1900 - 1919 14 0 0 14 
   1920 - 1945 13 0 1 14 
   1946 - 1970 91 0 0 91 
   1971 - 1980 46 18 0 64 
   1981 - 1990 42 4 0 46 
   1991 - 2001 27 6 0 33 
   spolu 239 28 3 270 
   % 88,5 10,4 1,1 100 
   % danej kategórie z celku 72,2 82,4 60 73 
 
 II. Kategória 
   - 1899 a nezistené 7 0 0 7 
   1900 - 1919 5 0 0 5 
   1920 - 1945 2 0 0 2 
   1946 - 1970 18 0 2 20 
   1971 - 1980 4 3 0 7 
   1981 - 1990 5 2 0 7 
   1991 - 2001 3 0 0 3 
   spolu 44 5 2 51 
   % 86,3 9,8 3,9 100 
   % danej kategórie z celku 13,3 14,7 40 13,8 
 
 III. Kategória 
   - 1899 a nezistené 2 0 0 2 
   1900 - 1919 1 0 0 1 
   1920 - 1945 2 0 0 2 
   1946 - 1970 6 0 0 6 
   1971 - 1980 - - - - 
   1981 - 1990 - - - - 
   1991 - 2001 - - - - 
   spolu 11 0 0 11 
   % 100 0 0 100 
   % danej kategórie z celku 3,3 0 0 3 
 
 IV. Kategória 
   - 1899 a nezistené 14 0 0 14 
   1900 - 1919 4 0 0 4 
   1920 - 1945 9 0 0 9 
   1946 - 1970 9 0 0 9 
   1971 - 1980 0 1 0 1 
   1981 - 1990 - - - - 
   1991 - 2001 1 0 0 1 
   spolu 37 1 0 38 
   % 97,4 2,6 0 100 
   % danej kategórie z celku 11,2 2,9 0 10,3 
 
 Úhrn 
   - 1899 a nezistené 29 0 2 31 
   1900 - 1919 24 0 0 24 
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Obdobie výstavby Rodinné Bytové Ostatné Domový fond 
  domy domy budovy spolu 
   1920 - 1945 26 0 1 27 
   1946 - 1970 124 0 2 126 
   1971 - 1980 50 22 0 72 
   1981 - 1990 47 6 0 53 
   1991 - 2001 31 6 0 37 
   spolu 331 34 5 370 
   % 89,5 9,2 1,4 100 
   Úhrn - z toho 1996 - 2001 14 0 0 14 

Obývanos ť trvale obývaných bytov 
Počet osôb Trvale obývané byty podľa veľkosti 
v byte 1 obytná miestnosť 2 izby 3 izby 4 izby 5 + izieb spolu 

 1 5 30 25 12 5 77 
 2 2 17 42 11 10 82 
 3 0 8 15 11 16 50 
 4 4 5 31 12 25 77 
 5 0 3 12 14 13 42 
 6 0 2 6 9 6 23 
 7+ 0 0 5 3 11 19 
 spolu 11 65 136 72 86 370 
 % 3 17,6 36,8 19,5 23,2 100 

Vybavenie trvale obývaných bytov 
Vybavenie  Počet 
  bytov osôb v bytoch 

 Bytov spolu 370 1 182 
  z toho:   
    s plynom zo siete 328 1 078 
    s vodovodom   
      v byte 352 1 151 
      mimo bytu - - 
      bez vodovodu 9 10 
      nezistené 9 21 
    s kanalizáciou   
      prípojka na kanalizačnú sieť 2 8 
      septik (žumpa) 327 1 106 
    so splachovacím záchodom 311 1 068 
    s kúpeľňou alebo sprchovacím 
    kútom 335 1 119 

Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov 
Spôsob vykurovania Počet 
  bytov osôb v bytoch 

 Ústredné kúrenie diaľkové 4 11 
 Ústredné kúrenie lokálne 251 856 

       na pevné palivo 10 34 
       na plyn 228 784 

       elektrické 10 26 
 Etážové kúrenie   

       na pevné palivo 3 5 
       na plyn 39 103 
       ostatné - - 

 Kachle   
       na pevné palivo 20 41 
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       elektrické 2 9 
       plynové 19 38 
       ostatné 1 4 

 Iné 31 115 
 Spolu 370 1 182 

Vybavenie a rekrea čné možnosti domácností 
Vybavenie domácnosti Počet 
  bytov osôb v bytoch 
 Samostatná chladnička 253 780 
 Chladnička s mrazničkou 142 533 
 Samostatná mraznička 172 621 
 Automatická práčka 226 852 
 Farebný televízor 334 1 113 
 Telefón v byte 207 728 
 Mobilný telefón 75 272 
 Rekreačná chata, domček, chalupa 12 37 
 Osobný automobil 154 594 
 Osobný počítač 34 141 
 Osobný počítač s internetom 7 25 

Cenzové domácnosti rodinné pod ľa počtu závislých detí 
Počet Úplné rodiny Neúplné 
závislých detí ženy ženy rodiny 
  ekonomicky aktívne ostatné   

 1 41 0 8 
 2 62 2 10 
 3 18 0 3 
 4+ 5 0 0 
 Spolu 126 2 21 

Zloženie domácností pod ľa typu a pod ľa počtu členov 
Domácnosti Domácnosti s počtom členov Domácnosti 
  1 2 3 4 5 6+ spolu 
 Bytové:        

    s 1 CD 73 80 45 68 26 11 303 
    s 2+ CD 0 2 5 9 16 31 63 

    spolu 73 82 50 77 42 42 366 
 Hospodáriace:        

    s 1 CD 275 97 65 84 29 12 562 
    s 2+ CD 0 1 1 6 7 12 27 

    spolu 275 98 66 90 36 24 589 
 Cenzové:        
   úplné:        

     bez závislých detí 0 78 37 24 4 0 143 
     so závislými deťmi 0 0 22 68 28 10 128 

     spolu 0 78 59 92 32 10 271 
   neúplné:        

     bez závislých detí 0 12 9 0 0 1 22 
     so závislými deťmi 0 6 11 3 0 1 21 

     spolu 0 18 20 3 0 2 43 
   viacčlenné nerodinné 0 12 4 0 0 0 16 
   jednotlivci:        

     vo vlastnom byte 85 0 0 0 0 0 85 
     v inom byte 203 0 0 0 0 0 203 

     podnájomníci - - - - - - - 
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Domácnosti Domácnosti s počtom členov Domácnosti 
  1 2 3 4 5 6+ spolu 

     spolu 288 0 0 0 0 0 288 
   úhrn 288 108 83 95 32 12 618 

B.g.1.3.3 Bývanie - rekapitulácia 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu 2 0 5 7 1 5 
Prírastky bytov  - vo vlastníctve územnej samosprávy 0 0 0 0 0 0 
Prírastky bytov  - v družstevnom vlastníctve 0 0 0 0 0 0 
Prírastky bytov  - v súkromnom tuzemskom vlastníctve 2 0 5 7 1 5 
Prírastky bytov  - úz. zmenou (pričlenenie územia) 0 0 0 0 0 0 
Prírastky bytov  - ostatné 0 0 0 0 0 0 
Úbytky bytov vr. úz. zmien - spolu 0 0 0 0 0 1 
Úbytky bytov vr. úz. zmien územnou zmenou  
(odčlenenie  územia) 0 0 0 0 0 0 
Stav bytov k 31.12. spolu 469 469 474 481 454 458 
Záhradné chaty, stav k 31. 12. x x x 101 104 105 
Prírastok garáží x x x x 0 2 
Úbytok garáží x x x x 0 0 
Garáže, stav k 31. 12. x x x 72 72 74 

B.g.1.3.4 Rozbor bývania 
Štruktúra domácností  

Oproti okolitým obciam ako aj celoslovenskému priemeru len veľmi málo samostatne 
zarábajúcich jednotlivcov (rodín) býva vo vlastných domoch/bytoch, príčinou sú viacgeneračné 
domy a finančné limity 

Nepriaznivé trendy v reprodukčnej schopnosti obyvateľstva sa prejavujú aj v prevládajúcich 
počtoch malých, bezdetných rodín alebo dospelých jednotlivcov. Pre obec Beckov to platí 
dvojnásobne: v obci je takmer 50%  jednočlenných samostatne hospodáriacich domácností, 
pričom na celom Slovensku podobných domácností je len približne 26%. Nejde o počet 
bytových domácností, ale samostatne hospodáriacich, t.j. ekonomických jednotiek, ktoré 
zdieľajú spoločné náklady domácnosti. V jednom „viacgeneračnom“ dome môže bývať viacero 
samostatne hospodáriacich domácností. Príkladom je ekonomicky činné dieťa bývajúce so 
svojimi rodičmi. Ak by sme sa pozreli na veľkostnú štruktúru počtov bytových domácností (kde 
aj viacgeneračné rodiny sa pokladajú za jednu domácnosť), rozdiel medzi Beckovom 
a celoslovenskými hodnotami by už nebol taký veľký (19,9% v Beckove oproti 19,3% v SR). 
Priemerný počet osôb v bytových domácnostiach (vrátane bytov v rodinných domoch) 
v Beckove je dokonca o niečo vyšší ako priemerne na Slovensku. 

Príčiny odlišných záverov z pohľadu bytových a samostatne hospodáriacich domácností 
vysvetľuje skutočnosť, že nie vždy sú voľné byty (či už v rodinných domoch alebo bytových) 
pre osoby k dispozícii alebo finančne dostupné. Na vidieku, ako aj v obci, tak isto môžu platiť 
rôzne vzorce správania sa, a svoju úlohu tu môžu hrať aj rozdielne možnosti v rodinných 
domoch na vidieku a menších, tzv. „panelákových bytoch“ v mestách. V každom prípade môže 
byť zaujímavý ukazovateľ vypovedajúci koľko domácností žije vo vlastnom byte (resp. dome) 
a koľko v cudzom (resp. „rodičovskom“). Tento ukazovateľ vypovedá v neprospech obce 
Beckov, a to i napriek skutočnosti, že okolité obce sú na tom nadpriemerne dobre. 
Vybavenos ť domácností  

je podpriemerná. Hlavnou príčinou, prečo tak málo Beckovčanov býva vo vlastnom dome či 
byte, môže byť ich ekonomická situácia alebo šetrnosť. Obyvatelia nie sú bezprostredne 
ohrození rizikom materiálnej chudoby, indikátory vybavenosti domácností svedčia o ich 
podpriemernej životnej úrovni z pohľadu schopnosti dovolenia si luxusu. Podpriemerná je 
vybavenosť domácností telefónom (či už ide o pevnú linku alebo mobilný telefón), osobným 
počítačom, rekreačnou chatou. O niečo menšie, aj keď stále pretrvávajúce rozdiely sú vo 
vybavenosti farebným televízorom a automatickou pračkou. Beckovčania preferujú 
samostatnú mrazničku, v čom je ich výbava v rámci Slovenska nadpriemerná (mrazenie 
potravín v snahe ušetriť?). Neuspokojivá situácia je aj vo výbave obce základnou 
infraštruktúrou. V obci nie je vybudovaná verejná kanalizačná sieť. 
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Vzhľadom na charakter obce je pochopiteľné, že väčšina obyvateľov býva v rodinných 
domoch. Ich priemerný vek sa pohybuje okolo 43 rokov, čo je o 10% viac ako priemerný vek 
domu na Slovensku.  Ide však prevažne o domy s nosným materiálom z kameňa alebo z tehál, 
ktoré sú známe pomerne vysokou životnosťou. Z pohľadu veľkosti bytu ide o byty 
podpriemerné v prepočtoch obytných plôch na jeden byt ako aj bývajúcu osobu. 

V obci existuje aj sedem bytových domov. Sú to nové byty s priemerným vekom 21 rokov, 
taktiež s materiálom nosných múrov z kameňa alebo pálených tehál. Na rozdiel od bytov v 
rodinných domoch, ide o veľké byty, s priemernou obytnou plochou  44,6 m2 a s priemernou 
celkovou plochou 71,6 m2. 

B.g.1.3.5 Prognóza vývoja bytového fondu 
Prognózu vývoja bytového fondu ku koncu návrhového obdobia sme odvodili od prognózy 

vývoja obyvateľstva, kde sme vychádzali z predpokladaného vývoja obložnosti obyvateľstva 
na 1 byt a z potenciálnych možností disponibilných pozemkov určených na výstavbu bytov.  

   Bytový fond   
Súč. 

Návrhové 
obdobie 

Výhľad ďalšieho 
rozvoja (rezerva) 

č Lokalita funkcia stav  Prírastky Stav  prírastky Stav 
  Celkové bilancie   454 193 647 110 757 

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

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

  novonavrhované lokality   0 144 144 92 236 
B1 Záhrada obytné územie 106   
B2 Záhumnie pri štadióne obytné územie 30   
B3 Za Vadičovom obytné územie 2   
B4 Pod hradom vybavenosť turistika   
B5 Dolné lipky obytné územie     45 
B6 pred Kálnicou obytné územie 1   
B7 Za Vachátkou obytné územie 5     
B8 Záhrady pri družstve obytné územie   27 
B9 Za Veternou obytné územie   20 

 Legenda:       
 návrhové obdobie - 1. priorita       
 návrhové obdobie       
 výhľad       

Štandardy vybavenosti obce platné pre obec Beckov: 
BÝVANIE  od  do 
obytná plocha [m2/obyvateľ]   20 
podlahová plocha bytu [m2/obyvateľ]     
počet obytných miestností na 1 obyvateľa [miestnosť/obyvateľ]   1 
jednoizbové byty a garsónky [m2] 25 30 
dvojizbové byty [m2]   40 
trojizbové byty [m2]   60 
štvorizbové byty [m2]   80 
podiel bytov napojených na verejný vodovod [%]   88 
podiel bytov napojených na verej. kanalizáciu a ČOV [%] 56 64 

k roku 2000   334 Počet bytov na 1000 obyvateľov 
výhľad 350   

Zhodnotenie  ukazovate ľov  bývania  a  z nich  vyplývajúce odporú čanie  pre 
zastupite ľstvo obce 

Pre realizáciu bytovej výstavby je potrebné: 
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• Demografický vývoj a vyvolaná migrácia vyvolá i dopad na sociálnoekonomický vývoj, kde 
vyšší podiel rodín s deťmi ovplyvní reprodukciu obyvateľstva a vyvolá tlak na výstavbu bytov 
v rozsahu cca 270 bytov a rôznych druhov služieb a zariadení občianskej vybavenosti. 

• uvažovať s výstavbou viacgeneračných domov vilového typu, v ktorých je možné spojiť 
bývanie s administratívou malých súkromných rodinných podnikov a priemernou plochou 12 - 
14 árov na pozemok, 

• uvažovať s výstavbou štandardných rodinných domov o ploche cca 120-140 m2 na 1 byt, čo 
je v priemere vzrast o 24 - 44 m2 oproti súčasnému stavu s priemernou plochou 6 - 8 árov na 
pozemok, 

• uvažovať aj s progresívnymi intenzívnymi formami zástavby rodinných domov (radové domy), 
kde sú nižšie nároky na výmeru pozemku.  

• ďalej uvažovať s ekologickými a energeticky nízko náročnými formami bývania, využívajúcimi 
alternatívne zdroje energie (slnko, tepelné čerpadlá) 

• bytovú výstavbu orientovať nielen do nezastavaných plôch, ale uvažovať aj s dostavbou v 
záhradách zadných častí súčasnej rodinnej výstavby, 

• bytovú výstavbu viazať na výstavbu inžinierskych sietí a komunikačnú sieť. 

B.g.1.4 OBČIANSKA VYBAVENOS Ť A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  
B.g.1.4.1 Sociálna infraštruktúra - pohyb za prácou  

Bývajúce obyvate ľstvo dochádzajúce do zamestnania v obci Beckov pod ľa pohlavia a 
veku a pod ľa miesta odchádzky 

Obec dochádzky Beckov Obyvateľstvo ekonomicky aktívne dochádzajúce do zamestnania 
obec odchádzky muži ženy spolu v tom vo veku 
        15-24 25-29 30-34 35-44 45-59 60+ 
     Kálnica                                                3 6 9 1 0 1 2 5 0 
     Kočovce                                                8 7 15 3 1 0 5 4 2 
     Nové Mesto nad Váhom                                   20 19 39 5 4 4 9 15 2 
 ostatné obce v okrese                                      3 5 8 1 0 0 3 4 0 
 dochádzajúci v rámci okresu spolu                          34 37 71 10 5 5 19 28 4 
     Trenčín                                                11 1 12 3 1 2 4 2 0 
 ostatné obce mimo okres                                    26 15 41 4 7 7 8 13 2 
 dochádzajúci z iných okresov spolu                         37 16 53 7 8 9 12 15 2 
Úhrn dochádzajúcich za obec                                 71 53 124 17 13 14 31 43 6 

Bývajúce obyvate ľstvo odchádzajúce do zamestnania z obce Beckov pod ľa pohlavia a 
veku a pod ľa miesta dochádzky 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne odchádzajúce do zamestnania 
muži ženy spolu v tom vo veku obec dochádzky 
      15-24 25-29 30-34 35-44 45-59 60+ 

     Nové Mesto nad Váhom                                   117 84 201 26 24 23 49 52 27 
     Trenčianske Bohuslavice                                10 3 13 2 0 0 3 4 4 
 ostatné obce v okrese                                      14 7 21 0 4 3 3 2 9 
 odchádzajúci v rámci okresu spolu                          141 94 235 28 28 26 55 58 40 
     Trenčín                                                30 45 75 6 8 7 16 25 13 
     Bratislava hl. m. SR                                    6 5 11 2 5 2 0 2 0 
 ostatné obce mimo okres                                    27 17 44 3 6 2 11 12 10 
 odchádzajúci do iných okresov 
spolu                         63 67 130 11 19 11 27 39 23 
 odchádzajúci do zahraničia                                 3 6 9 2 2 1 2 0 2 
Úhrn odchádzajúcich za obec                                 207 167 374 41 49 38 84 97 65 

Bývajúce obyvate ľstvo dochádzajúce do u čenia a škôl v obci Beckov pod ľa pohlavia a 
veku a pod ľa miesta odchádzky 

Žiaci a študenti Dochádzka 
spolu z toho     spolu obec odchádzky 
  žiaci ZŠ žiaci SOU SŠ VŠ  

     Kálnica                                                24 24 0 0 0 24 
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Žiaci a študenti Dochádzka 
spolu z toho     spolu obec odchádzky 
  žiaci ZŠ žiaci SOU SŠ VŠ  

     Kočovce                                                20 20 0 0 0 20 
     Nové Mesto nad Váhom                                   0 0 0 0 0 0 
 ostatné obce v okrese                                      0 0 0 0 0 0 
 dochádzajúci v rámci okresu spolu                          44 44 0 0 0 44 
     Trenčín                                                0 0 0 0 0 0 
 ostatné obce mimo okres                                    3 3 0 0 0 3 
 dochádzajúci z iných okresov spolu                         3 3 0 0 0 3 
Úhrn dochádzajúcich za obec                                 47 47 0 0 0 47 

Bývajúce obyvate ľstvo odchádzajúce do u čenia a škôl z obce Beckov pod ľa pohlavia a 
veku a pod ľa miesta dochádzky 

Obec odchádzky Beckov Žiaci a študenti Odchádzka 
obec dochádzky spolu z toho     spolu 

  
  

žiaci 
ZŠ žiaci SOU 

študenti 
SŠ študenti VŠ   

     Nové Mesto nad Váhom                                   27 9 2 16 0 228 
     Trenčianske Bohuslavice                                0 0 0 0 0 13 
 ostatné obce v okrese                                      0 0 0 0 0 21 
 odchádzajúci v rámci okresu spolu                          27 9 2 16 0 262 
     Trenčín                                                10 2 1 5 2 85 
     Bratislava hl. m. SR                                    5 0 0 1 4 16 
 ostatné obce mimo okres                                    10 0 0 3 7 54 
 odchádzajúci do iných okresov spolu  25 2 1 9 13 155 
 odchádzajúci do zahraničia                                 0 0 0 0 0 9 
Úhrn odchádzajúcich za obec                                 52 11 3 25 13 426 

Bývajúce obyvate ľstvo ekonomicky aktívne dochádzajúce do zamestnania  v obci 
Beckov pod ľa odvetvia národného hospodárstva a miesta odchádzk y 

Spolu z toho odvetvie hospodárstva 

obec odchádzky 
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     Kálnica                                                9 2 1 0 0 0 5 1 
     Kočovce                                                15 3 2 0 4 0 5 1 
     Nové Mesto nad Váhom                                   39 2 7 0 6 0 12 12 
 ostatné obce v okrese                                      8 0 2 2 0 0 3 1 
 dochádzajúci v rámci okresu spolu                          71 7 12 2 10 0 25 15 
     Trenčín                                                12 1 0 5 3 0 2 1 
 ostatné obce mimo okres                                    41 1 3 15 6 1 5 10 
 dochádzajúci z iných okresov spolu                         53 2 3 20 9 1 7 11 
Úhrn dochádzajúcich za obec                                 124 9 15 22 19 1 32 26 

Bývajúce obyvate ľstvo ekonomicky aktívne odchádzajúce do zamestnania  z obce 
Beckov pod ľa odvetvia národného hospodárstva a miesta dochádzk y 

Spolu z toho odvetvie hospodárstva 
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     Nové Mesto nad Váhom             201 3 99 12 17 16 34 20 
     Trenčianske Bohuslavice                                13 0 2 11 0 0 0 0 
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Spolu z toho odvetvie hospodárstva 
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 ostatné obce v okrese                                      21 11 5 0 1 0 2 2 
 odchádzajúci v rámci okresu 
spolu                           235 14 106 23 18 16 36 22 
     Trenčín                                                75 2 25 5 13 5 18 7 
     Bratislava hl. m. SR                                    11 0 2 5 1 0 3 0 
 ostatné obce mimo okres                                    44 4 11 11 6 2 6 4 
 odchádzajúci do iných 
okresov spolu                         130 6 38 21 20 7 27 11 
 odchádzajúci do zahraničia                                 9 1 0 0 0 0 0 8 
Úhrn odchádzajúcich za obec                                 374 21 144 44 38 23 63 41 

Bývajúce obyvate ľstvo ekonomicky aktívne denne dochádzajúce do zames tnania v obci 
Beckov pod ľa času stráveného dochádzkou a  miesta odchádzky 

 denná z toho 
obec odchádzky dochádzka čas dochádzky v minútach 
  spolu 1 -14 15-29 30-59 60+ 
     Kálnica                                                9 1 6 0 2 
     Kočovce                                                13 3 5 0 4 
     Nové Mesto nad Váhom                                   31 11 6 0 14 
 ostatné obce v okrese                                      7 4 1 0 1 
 dochádzajúci v rámci okresu spolu                          60 19 18 0 21 
     Trenčín                                                9 6 1 0 2 
 ostatné obce mimo okres                                    30 17 4 0 6 
 dochádzajúci z iných okresov spolu      39 23 5 0 8 
Úhrn dochádzajúcich za obec                                 99 42 23 0 29 

Bývajúce obyvate ľstvo ekonomicky aktívne denne odchádzajúce do zames tnania 
z obce Beckov pod ľa času stráveného dochádzkou a  miesta dochádzky 

 denná   
obec dochádzky odchádzka čas odchádzky v minútach 
  spolu 1 -14 15-29 30-59 60+ 
     Nové Mesto nad Váhom                                   142 45 25 0 72 
     Trenčianske Bohuslavice                                8 4 1 0 3 
 ostatné obce v okrese                                      12 6 4 0 2 
 odchádzajúci v rámci okresu spolu                          162 55 30 0 77 
     Trenčín                                                51 27 3 0 21 
     Bratislava hl.m. SR                                    5 2 1 0 2 
 ostatné obce mimo okres                                    24 15 3 0 6 
 odchádzajúci do iných okresov spolu                        80 44 7 0 29 
 odchádzajúci do zahraničia                                 4 3 0 0 1 
Úhrn odchádzajúcich za obec                                 246 102 37 0 107 

B.g.1.4.2 Hospodárska základ ňa 
Organiza čná štatistika v obci Beckov 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Subjekty vedené v Registri organizácií  81 80 88 85 88 
Právnické subjekty spolu  25 25 27 18 17 
Podniky v obci  14 14 14 10 8 
Obchodné spoločnosti v obci  8 7 8 5 4 
Akciové spoločnosti v obci  1 1 1 0 0 
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  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Spol. s r.o. v obci  7 6 7 5 4 
Družstvá v obci  2 2 2 2 1 
Štátne podniky v obci  0 0 0 0 0 
Organizačné zložky zahraničných osôb  0 0 0 0 0 
Ostatné ziskovo orientované jednotky  4 5 4 3 3 
Neziskové organizácie - spolu  9 10 10 8 9 
Neziskové organizácie - rozpočtové  1 1 1 1 2 
Neziskové organizácie - príspevkové  0 0 0 0 0 
Neziskové organizácie - ostatné  2 3 2 1 1 
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - spolu  56 55 61 67 71 
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - 
živnostníci  49 49 56 62 66 
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri -
slobodné povolania  2 2 2 2 2 
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri -
samostatne hospodáriaci roľníci  5 4 3 3 3 
Počet podnikov v súkromnom sektore - spolu  79 78 86 83 85 
Počet podnikov v súkromnom sektore -v medzinár. vlast. 
s prevaž. súk. s.  1 0 0 0 0 
Počet podnikov v súkromnom sektore - v zahraničnom 
vlastníctve  0 0 0 0 0 
Počet podnikov v súkromnom sektore - družstevnom 
vlastníctve  2 2 2 2 1 
Počet podnikov vo verejnom sektore  2 2 2 2 3 

 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Odvetvová štruktúra hosp.: subjekty za územie spolu  
(OKEČ 01-99)  76 76 80 85 88 
Subjekty v ph., poľov., les., a rybolove spolu (OKEČ 01, 
02 a 05)  8 7 5 5 5 
Subjekty v ťažbe ner. sur., priemysle, výr. el. plynu, vody 
(OKEČ 10-41)  14 15 15 17 18 
Subjekty v stavebníctve (OKEČ 45)  7 6 8 11 12 
Subjekty v obchode, hotel., dopr., peňaž., škol., zdrav... 
(OKEČ 50-95)  47 48 52 52 53 
Subjekty v obchode, opr., hotel., dopr., pošt. a telekom. 
(OKEČ 50-64)  28 26 28 29 30 
Subjekty vo finanč., nehnut., obchod., výskume a vývoji 
(OKEČ 65-74)  9 11 11 11 10 
Subjekty vo verej. správe, obrane, škol., zdrav., 
služb...(OKEČ 75-95)  10 11 13 12 13 
Subjekty v exteritoriálnych organizáciách a združeniach 
(OKEČ 99)  0 0 0 0 0 

Trh práce 
  1999 2000 2001 2002 
Počet evidovaných nezamestnaných-  spolu (k 31.12.) 81 74 80 86 
Počet evidovaných nezamestnaných-  muži (k 31.12.) 49 40 39 47 
Počet evidovaných nezamestnaných-  ženy (k 31.12.) 32 34 41 39 
Štruktúra EN podľa veku- do 18  rokov (k 31.12.) 3 6 0 0 
Štruktúra EN podľa veku- 18-50  rokov (k 31.12.) 67 53 67 71 
Štruktúra EN podľa veku- nad 50  rokov (k 31.12.) 11 15 13 15 
Štruktúra EN podľa dĺžky evidencie- do 12  mes. (k 31.12.) 55 56 58 65 
Štruktúra EN podľa dĺžky evidencie- 13-24 mes. (k 31.12.) 19 11 15 12 
Štruktúra EN podľa dĺžky evidencie- 25-36 mes. (k 31.12.) 3 3 4 5 
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  1999 2000 2001 2002 
Štruktúra EN podľa dĺžky evidencie- nad 36 mes. (k 31.12.) 4 4 3 4 
Štruktúra EN podľa vzdelania- bez vzdel. (k 31.12.) 0 0 1 0 
Štruktúra EN podľa vzdelania- zákl. vzdel. (k 31.12.) 14 9 8 10 
Štruktúra EN podľa vzdelania- vyuč.  (k 31.12.) 30 35 38 44 
Štruktúra EN podľa vzdelania- SŠ bez mat. (k 31.12.) 2 0 0 0 
Štruktúra EN podľa vzdelania- SŠ s mat. (k 31.12.) 9 4 9 7 
Štruktúra EN podľa vzdelania- USV s mat. (k 31.12.) 3 5 4 5 
Štruktúra EN podľa vzdelania- USO s mat. (k 31.12.) 20 17 15 17 
Štruktúra EN podľa vzdelania- vyššie vzdel. (k 31.12.) 0 0 0 0 
Štruktúra EN podľa vzdelania- VŠ +  ved. vých. (k 31.12.) 3 4 5 3 

Trh práce - rozbor 
Úroveň nezamestnanosti v obci je nadpriemerne dobrá z celoslovenského ale aj 

regionálneho hľadiska. Miera nezamestnanosti je najjednoduchším a zároveň najvýstižnejším 
kritériom, pomocou ktorého je možné merať úroveň hospodárskeho rozvoja v regiónoch. 
Nezávisle na tom, ktorú metodiku použijeme, zistíme výnimočne dobré postavenie v obci 
Beckov. Úroveň nezamestnanosti v obci je nielenže výrazne podpriemerná v rámci SR, ale aj 
v rámci kraja a okresu – vďaka jeho blízkosti k lokálnemu rozvojovému pólu, ktorým je Nové 
Mesto nad Váhom Pozitívny vplyv má určite regionálne postavenie – poloha regiónu na okraji 
jedného z najrozvinutejších pólov na Slovensku – považskej  osi 

Priemer krajín európskej pätnástky dlhodobo dosahuje úroveň miery nezamestnanosti 
okolo 7%, a k tejto úrovni sa v poslednom období začína blížiť aj nezamestnanosť 
v najrozvinutejších krajinách sveta – v krajinách OECD. V tomto kontexte je 11-12 percentná 
miera nezamestnanosti v obci Beckov ešte stále príliš vysoká, hoci z celoslovenského 
hľadiska ide o dobrý výsledok. V ekonomických teóriách platí princíp pretekania investícií do 
oblastí s najvyšším potenciálom zhodnotenia. Z geografického hľadiska sú takýmito regiónmi 
nové členské krajiny EÚ vrátane Slovenska. Aj preto môžu tieto krajiny dosahovať vyšší 
ekonomický rast ako krajiny EÚ, kde naopak, sa v poslednom období v čoraz väčšej miere 
začína prejavovať recesia.  Na Slovensku výsledky posledne uskutočnených ekonomických 
reforiem -  najmä daňová reforma – znásobujú atraktivitu tejto krajiny, čoho dôkazom je aj príliv 
zahraničných investícií v poslednom období. Priaznivá poloha obce Beckov v blízkosti 
rozvojových pólov spolu s nadštandardnou dopravnou infraštruktúrou bude s vysokou 
pravdepodobnosťou znamenať, že celoslovenské trendy budú pôsobiť aj lokálne. 

Trend vývoja nezamestnanosti nebol do roku 2002 pozitívny, napriek priaznivej štruktúre. 
Kým v okrese Nové Mesto nad Váhom ako aj v celom Trenčianskom kraji bol počet 
evidovaných nezamestnaných klesajúci, v obci Beckov mal od roku 2000 rastúcu tendenciu. 
Až 17% nezamestnaných v roku 2002 bolo starších ako 50 rokov. Ide o niečo vyššiu hodnotu 
ako priemer SR (15,5%). Môže ísť o vplyv nadpriemerne vysokého veku obyvateľstva v tomto 
mikroregióne. Pozitívna je skutočnosť, že v porovnaní s okresnými aj krajskými hodnotami je 
obec Beckov na tom z pohľadu vekovej štruktúry nezamestnanosti lepšie, vďaka už 
spomínanej blízkosti okresného mesta  

Oveľa dôležitejším indikátorom ako veková štruktúra nezamestnaných je jej štruktúra podľa 
dĺžky evidencie. Kým na Slovensku si priemerne až 23% nezamestnaných dlhodobo nemôže 
nájsť uplatnenie na trhu práce, v obci Beckov je to len 10%. Aj tu je však trend negatívny – 
v rokoch 1999-2002 podiel dlhodobo nezamestnaných sa kontinuálne zvyšoval. 

V štruktúre zamestnanosti dominuje sektor poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace 
služby, avšak jeho obyvatelia majú možnosť zamestnať sa v odvetviach priemyslu a služieb. 
Vysoká bonita pôdy predurčila prevládajúce zameranie miestnej ekonomiky na sektor 
poľnohospodárstva. Podľa výsledkov sčítania ľudu v sektore poľnohospodárstvo, poľovníctvo 
a súvisiace služby pracuje takmer 17% ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorí neodchádzajú 
za prácou. Nadpriemerné hodnoty dosahujú aj sektor zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 
a sektor ostatné verejné, sociálne a osobné služby. 

Z pohľadu hospodárskeho rozvoja nemá zmysel hodnotiť výlučne obec Beckov, ale 
mikroregión ako celok. Dvojnásobne to platí o možnostiach ponuky trhu práce, keďže 
obyvatelia majú možnosti za prácou dochádzať do iných obcí. 

Historicky významná obec Beckov má potenciál pre rozvoj služieb cestovného ruchu. 
Okresné mesto Nové Mesto nad Váhom ponúka možnosti v uplatnení sa v sektore verejných 
služieb. V tomto meste je taktiež pomerne rozvinutý priemysel, kde je uplatnených hrubým 
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odhadom okolo 5000 zamestnancov. Približne polovicu tvorí odvetvie výroby strojov 
a zariadení. 
Prognóza vývoja hospodárskej základne 

Rozvoj opierajúci sa primeranou mierou aj o vonkajšie sily, ktorý je založený na 
medzinárodných väzbách a úrovni integrácie SR do Európskej únie a rozvoji predpokladaných 
ekonomických väzieb EU a štátov východnej Európy a je v tejto polohe ešte málo využívaný. 
Je však potrebné s ním rátať v rámci rozvoja plôch podnikateľských aktivít. 

Dá sa očakávať aj výskyt zariadení v obytnej zóne obce, kde bude potrebné dodržiavať 
pravidlá platné pre túto zónu (stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a 
kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne 
nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy). Okrem 
dominantných služieb cestovného ruchu sa v obci môžu rozvinúť skôr také druhy priemyslu, 
ktoré neznečisťujú životné prostredie prostredie, niektoré druhy finančných služieb.  

B.g.1.4.3 Ob čianske vybavenie 
Pohostinstvo a obchod 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Predajne potravinárskeho tovaru 4 5 5 4 4 3 
Predajne potravinárskeho tovaru - supermarkety x x x x 0 0 
Predajne zmiešaného tovaru 0 3 1 1 2 2 
Obchodné domy a nákupné strediská spolu 0 0 0 0 0 0 
Obchodné domy a nákupné strediská - hypermarkety x x x x 0 0 
Pohostinské odbytové strediská 6 5 6 6 5 5 
Predajne nepotravinárskeho  tovaru 1 2 1 1 1 1 
Predajne pohonných látok 1 1 1 1 1 1 
Predajne motorových vozidiel 0 0 0 0 0 0 
Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel 1 1 1 1 1 1 
Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá 0 0 0 0 0 0 
Zariadenia pre predaj, údržbu a opravu motocyklov, mopedov a 
príslušenstva 0 0 0 0 0 0 

Ubytovacie zariadenia 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ubytovacie zariadenia spolu 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v ubytovacích zariadeniach spolu 0 0 0 0 0 0 
Hotely (motely, botely) spolu 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) spolu 0 0 0 0 0 0 
Hotely (motely) *****, **** 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v hoteloch (moteloch) *****, **** 0 0 0 0 0 0 
Hotely (motely, botely) *** až * 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** až * 0 0 0 0 0 0 
Penzióny  *** až * 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v penziónoch  *** až * 0 0 0 0 0 0 
Turistické ubytovne  **, * 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v turistických ubytovniach  **, * 0 0 0 0 0 0 
Chatové osady  *** až * 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v chatových osadách  *** až * 0 0 0 0 0 0 
Kempingy **** až * 0 0 0 0 0 0 
Miesta na voľnej ploche v kempingoch **** až * 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v kempingoch **** až * 0 0 0 0 0 0 
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia 0 0 0 0 0 0 
Lôžka v ostatných hromadných ubytovacích zariadeniach 0 0 0 0 0 0 

Peňažníctvo a pois ťovníctvo 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Poisťovne  komerčné 0 0 0 0 0 0 
Komerčné banky x 0 0 0 0 0 
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Pobočky zahraničných bánk x 0 0 0 0 0 
Bankomaty x 0 0 0 0 0 

Školstvo 
 Materské školy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Materské školy spolu 1 1 1 1 1 1 
Materské školy spolu - deti 40 43 37 41 41 43 
Materské školy - štátne 1 1 1 1 1 1 
Materské školy - štátne - deti 40 43 37 41 41 43 
Materské školy - štátne - triedy 2 2 2 2 2 2 
Materské školy - štátne - učitelia 3 3 3 3 3 3 

Základné školy  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu 1 1 1 1 1 1 
Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu - žiaci 156 157 172 171 174 184 
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) 1 1 1 1 1 1 
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - žiaci 156 157 172 171 174 184 
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - triedy 8 9 9 9 9 9 
Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - učitelia 13 13 15 16 19 15 
Základné umelecké školy 0 0 0 0 0 0 

Iné školy  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Stredné odborné školy a učilištia 0 0 0 0 0 0 
Gymnáziá 0 0 0 0 0 0 
Združené stredné školy 0 0 0 0 0 0 
Vysoké školy 0 0 0 0 0 0 
Špeciálne školy a jazykové školy 0 0 0 0 0 0 

Školské jedálne, domovy mládeže, 
internáty  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a 
jedální v MŠ) 1 1 1 1 1 1 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v 
MŠ)-miesta pri stoloch 

60 32 32 32 32 32 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v 
MŠ) - stravníci 79 84 76 77 75 60 

Domovy mládeže (internáty) spolu 0 0 0 0 0 0 
Internáty vysokoškolské 0 0 0 0 0 0 
Vysokoškolské jedálne 0 0 0 0 0 0 

V obci Beckov nie sú evidované súkromné a cirkevné školské zariadenia. 
Zdravotníctvo a kúpe ľníctvo 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Polikliniky samostatné (úz. a záv.) 0 0 0 0 0 0 
Nemocnice s poliklinikou (vrátane pôrodníc) 0 0 0 0 0 0 
Transfúziologické a hematologické oddelenia 0 0 0 0 0 0 
Odb. lieč. ústavy  (bez liečební dlhodobo chorých) 0 0 0 0 0 0 
Liečebne pre dlhodobo chorých 0 0 0 0 0 0 
Lekárne a výdajne liekov 0 0 0 0 0 1 
Výdajne zdravotníckych pomôcok spolu x x x 0 0 0 
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých x 1 1 1 1 1 
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti x 0 0 0 0 0 
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa x 1 1 1 1 1 
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa x 0 0 0 0 0 
Samostatné ambulancie lekára špecialistu x 0 0 0 0 0 
Rýchla zdravotnícka pomoc - počet 0 0 0 0 0 0 
Sanitné vozidlá - počet 0 0 0 0 0 0 
Prírodné liečebné kúpele - počet 0 0 0 0 0 0 
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Sociálne služby 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Domovy sociálnych služieb pre deti 0 0 0 0 0 0 
Domovy sociálnych služieb pre deti - počet miest 0 0 0 0 0 0 
Detské domovy x x x 0 0 0 
Detské domovy - počet miest x x x 0 0 0 
Domy s opatrovateľskou službou 0 0 0 0 0 0 
Domy s opatrovateľskou službou - počet bytov 0 0 0 0 0 0 
Domovy dôchodcov 1 3 3 3 3 3 
Domovy dôchodcov - počet miest 90 170 169 170 170 158 
Domovy - penzióny pre dôchodcov 0 0 0 0 0 0 
Domovy - penzióny pre dôchodcov - počet miest 0 0 0 0 0 0 
Domovy sociálnych služieb pre dospelých 0 0 0 0 0 0 
Domovy sociálnych služieb pre dospelých - počet miest 0 0 0 0 0 0 
Ostatné zariadenia sociálnych služieb x x x 0 0 0 
Ostatné zariadenia sociálnych služieb - počet miest x x x 0 0 0 

Šport 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Kúpaliská umelé a prírodné 0 0 0 0 0 0 
Bazény kryté (okrem školských) 0 0 0 0 0 0 
Bazény otvorené (okrem školských) 0 0 0 0 0 0 
Bazény školské spolu (kryté a otvorené) 0 0 0 0 0 0 
Telocvične - spolu 1 1 1 1 1 1 
Telocvične - školské 1 1 1 1 1 1 
Štadióny otvorené 0 0 0 0 0 0 
Ihriská pre futbal (okrem školských) 1 1 1 1 1 1 
Ihriská školské 2 2 2 1 1 1 
Ihriská ostatné 0 0 0 1 1 1 
Športové haly 0 0 0 0 0 0 
Štadióny zimné (kryté a otvorené) 0 0 0 0 0 0 
Otvorené ľadové plochy 0 0 0 0 0 0 
Ostatné športové zariadenia 1 1 1 0 0 0 

Kultúra 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Verejné knižnice vrátane pobočiek 1 1 1 1 1 1 
Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek 
spolu 8 691 8 712 8 788 8 589 8 682 8 780 
Verejné knižnice - počet používateľov 109 93 107 110 151 137 
Videopožičovne x x x 0 0 0 
Kiná stále 0 0 0 0 0 0 
Sedadlá v kinách stálych 0 0 0 0 0 0 
Prírodné amfiteátre a letné kiná 0 0 0 0 0 0 
Sedadlá v prírodných amfiteátroch a letných  kinách 0 0 0 0 0 0 
Múzeá vrátane pobočiek 1 1 1 1 1 1 
Galérie vrátane pobočiek 0 0 0 0 0 0 
Kultúrne domy vrátane PKO 1 1 1 1 1 1 
Domy mládeže (záujmovej činnosti) 0 0 0 0 0 0 
Zoologické záhrady - počet 0 0 0 0 0 0 
Zoologické záhrady - plocha v ha 0 0 0 0 0 0 
Botanické záhrady - počet 0 0 0 0 0 0 
Botanické záhrady - plocha v ha 0 0 0 0 0 0 

Kostoly a cintoríny 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Kostoly rímskokatolíckej cirkvi 2 2 2 2 2 2 
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Kostoly evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 1 1 1 1 1 1 
Kostoly reform. kresťanskej cirkvi 0 0 0 0 0 0 
Kostoly baptistickej cirkvi 0 0 0 0 0 0 
Kostoly židovskej cirkvi 0 0 0 0 0 0 
Kostoly adventistov 7. dňa 0 0 0 0 0 0 
Kostoly bratskej cirkvi 0 0 0 0 0 0 
Kostoly gréckokatolíckej cirkvi 0 0 0 0 0 0 
Kostoly pravoslávnej cirkvi 0 0 0 0 0 0 
Kostoly ostatných cirkví 0 0 0 0 0 0 
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - počet 1 1 1 1 1 1 
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - plocha v ha 4 4 4 4 4 4 
Domy smútku 1 1 1 1 1 1 

Orgány štátnej správy, súdnictva a pois ťovníctva 
Pôsobnos ť orgánov štátnej správy, súdnictva a pois ťovníctva 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Územné orgány štátnej správy 0 0 0 0 0 0 
Územné orgány samosprávy 1 1 1 1 1 1 
Ústredné orgány štátnej správy 0 0 0 0 0 0 
Orgány súdnictva a prokuratúry 0 0 0 0 0 0 
Spoločenské organizácie vrátane polit. strán a 
cirkví 6 7 7 9 4 5 
Orgány zdravotného a soc. poistenia 0 0 0 0 0 0 
Daňové úrady 0 0 0 0 0 0 
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny 0 0 0 0 0 0 

Sídla orgánov štátnej správy, súdnictva a pois ťovníctva 
Sídlo pracoviska okresného úradu                                  Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo matričného úradu                                            Beckov 
Sídlo pracoviska daňového úradu                                   Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo Okresnej Vojenskej správy                                   Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo pracoviska policajného zboru SR                             Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo súdneho okresu                                              Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo Okresného úradu práce                                       Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo hasičskej stanice Hasičského a záchranného zboru           Nové Mesto nad Váhom 

B.g.1.4.4 Prognóza vývoja ob čianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 
Štandardy vybavenosti obce platné pre obec Beckov: 

MALOOBCHOD od do 
Malý supermarket 400-1000 m2 min. počet zariadení 1* 0 
Predpokl. vývoj ploš. štandardu m2/tis.obyv. 0 0,9 

*- výskyt zariadenia závisí od funkcie obce s mestským štatútom (významné turistické 
centrum, kúpeľná funkcia atď.) 

SLUŽBY   
činnosti v oblasti nehnuteľností min. počet zariadení 3 

prenájom min. počet zariadení 0,5 
počítačové a súvisiace činnosti min. počet zariadení 1 

iné obchodné služby min. počet zariadení 5 
ostatné služby min. počet zariadení 1,5 
oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť min. počet zariadení 1 

pozn- minimálne štandardy vychádzajú z empirických poznatkov a štatistického prieskumu 
pre Beckov VEREJNÉ STRAVOVANIE 

od do  od do 
reštaurácie I. a II. CS poč. stoličiek/1000ob.   10* 0 21,5 
reštaurácie III. a IV. CS poč. stoličiek/1000ob. 10* 20 21,5 43 
vinárne poč. stoličiek/1000ob.   35 0 75,25 
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kaviarne poč. stoličiek/1000ob.   40 0 86 
hostince poč. stoličiek/1000ob.   45 0 96,75 

Poznámka: 
- počet stoličiek na 1000 obyvateľov (pri ich návrhu sa prihliadalo čiastočne na dosiahnutý 

súčasný stav) 
*- výskyt zariadenia závisí od funkcie obce s mestským štatútom (významné turistické 

centrum, kúpeľná funkcia atď.) 
VEREJNÉ UBYTOVANIE    pre Beckov: 
Hotelxxx,xx,x poč. lôžok/1000ob. 8 17,2 
Penzióny poč. lôžok/1000ob. 4 8,6 
Turistické ubytovne** poč. lôžok/1000ob. 5 10,75 
Turistická informačná kancelária poč. lôžok/1000ob.   0 

Poznámka: 
**- Turistické ubytovne už nemajú svoje opodstatnenie, preto sa odporúča ich nahradenie 

vo výhľade kategóriou mládežnícke hostely 
V ďalšom rozvoji ubytovacích kapacít v mestských sídlach neuvažovať s hotelmi triedy *, 

nanajvýš na okrajoch sídiel ako s tranzitnými zariadeniami 
ŠKOLSTVO  od  do 

deti / trieda - max 20 25 Materská škola 
dostupnosť (m)   400 
žiak / trieda - I. stupeň 12 23 

žiak / trieda - II. stupeň 15 29 
Základná škola 

dostupnosť (m) 500 800 

 
ZDRAVOTNÍCTVO   od  do 

min. počet zariadení 2   Ambulancie primárnej zdravot. starostlivosti 
priemerný poč. zar.   7 

min. počet zariadení 1   Ambulancie sekundárnej zdravotníckej starostlivosti 
priemerný poč. zar.   1 

min. počet zariadení 1   Lekárne 
priemerný poč. zar.    

 
pre Beckov SOCIÁLNE SLUŽBY 

 od do   od do  
Domov soc. služieb* počet miest/1000ob.   1,8  3,87 
Domov dôchodcov* počet miest/1000ob.   2  4,3 
Domov – penzión pre dôchodcov* počet miest/1000ob.   0,6  1,29 
Klub dôchodcov min. počet zariadení 1   1  
Jedáleň pre dôchodcov min. počet zariadení 1   1  
Stredisko osobnej hygieny min. počet zariadení 1   1  
Práčovňa pre dôchodcov min. počet zariadení 1   1  
Domov pre osamelých rodičov min. počet zariadení 1   1  
Resocializačné stredisko min. počet zariadení 1   1  
Rehabilitačné stredisko min. počet zariadení 1   1  
Zariadenie opatrovateľskej služby min. počet zariadení 1   1  

Poznámka: 
*-Orientačný štandard počet miest v zariadení/1000 obyv miest, zohľadňujúci súčasný stav 

pre Beckov KULTÚRNE ZARIADENIA 
 od  do  od  do 

zariadenie     0 0 
[m2/obyv.] 0,05* 0,1* 107,5 215 

Knižnica verejná (multimediálne centrá) 

    0 0 
Kostoly, chrámy a pastoračné centrá; modlitebne, zariadenie     0 0 
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zborové domy, synagógy, meditačné priestory poč. sedadiel 150 250 150 250 
Poznámka: 
*- doporučená vybavenosť 
Odporúča sa združovať zariadenia do komplexov, ktoré umožňujú ich viacfunkčné využitie 

počas dňa, resp. ich polyfunkčnosť- využitie rovnakého priestoru na viaceré funkcie. Kino sa 
v rámci štandardov pre kultúrne zariadenia vyskytuje výnimočne. Vníma sa ako komerčný druh 
zariadenia 

Pamiatkové objekty patria do kultúrnych stavieb, ale Klasifikácia stavieb ich zaraďuje medzi 
Ostatné nebytové budovy ako Historické alebo chránené pamiatky. Tu nie sú predmetom 
dimenzovania v rámci minimálnej vybavenosti, avšak môžu byť v nich umiestňované. 

Charakter zariadenia zo štatutárneho hľadiska možno zjednodušene členiť na štátne, 
obecné, komerčné. Pričom väčšinu zariadení zabezpečuje obec/mesto, respektíve majú 
komerčný alebo súkromný charakter. Len niektoré „špecifické zariadenia“ – zväčša 
hierarchicky vyššieho významu zabezpečuje štát. 

TELOVÝCHOVA A ŠPORT  od  do 
Ihrisko veľkoplošné Futbal ihrisko [m] 0 1x90/45 
ľahkoatlet. zariadenia dráha [m] 0 1x100 
Telocvičňa (vrátane školských) [m] 0 1x12/24 
Otvorený plavecký bazén* [m] 0 1x25/15 
Otvorená ľadová plocha [m2 norm. plochy] 0 1x2200 

Poznámka: 
* - výskyt zariadenia závisí od funkcie obce s mestským štatútom (významné turistické 

centrum, kúpeľná funkcia atď.) 
POISŤOVNE   
Zastupiteľstvo, obch. kancel. * min. počet zariadení 1 
Kontaktné miesto* min. počet zariadení 1 
BANKOVÉ INŠTITÚCIE *   
 min. počet zariadení 0 

Poznámka: 
- výskyt zariadenia závisí od funkcie obce s mestským štatútom (významné turistické 

centrum, kúpeľná funkcia atď.) 
OCHRANA PRED POŽIARMI   
  plocha [m2] 2 000 

Hasičská zbrojnica min. počet zariadení*   
  plocha [m2] 300 

Poznámka: 
* - Počet zariadení sa vypočíta na základe ČSN 73 5710, pričom plocha obce, pripadajúca 

na jednu požiarnu (hasičskú) stanicu; je = 23,25 km2 



Územný plán obce Beckov – textová časť 

57/108 

B.g.1.4.5 Predpokladané kapacity zariadení ob čianskeho vybavenia pod ľa ukazovate ľov 
Základné bilancie uvedené v tabuľke návrhu zariadení občianskej vybavenosti s kapacitnými a plošnými nárokmi. Tieto nároky vychádzajú 

z predpokladaného nárastu počtu obyvateľov a sú smerné pre rozvoj štandardných požiadaviek na zariadenia občianskeho vybavenia. Okrem nich sa 
predpokladá rozvoj špecifických zariadení, ako bolo uvedené vyššie  a ako je to uvedené v ďalších kapitolách. 
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Základné vybavenie obce:   2078 2267 
materské školy miesto 40 1 83 91 
MŠ + jasle miesto 50 1 104 113 

školstvo a výchova  ZŠ miesto 136 1,2 339 370 
klubovne pre kultúru miesto 8 1,2 20 22 
klubovne záujmových a spoločenských 
organizácií miesto 14 1,4 41 44 
kluby dôchodcov miesto 4 1 8 9 

kultúra a osveta knižnice m2 ÚP 20 1 42 45 
ihriská pre deti m2 uprav. pozemku 800 1 1663 1814 
ihriská pre dospelých m2 uprav. pozemku 700 1 1455 1587 
telocvične m2 čistej UP 40 1,2 100 109 

šport plavecké bazény m2 vod. plochy 22 2 91 100 
zdravotné stredisko lekárske pracovisko 1,1 3 7 7 
jasle miesto 10 1 21 23 

zdravotníctvo lekárne pracovisko 0,3 2 1 1 
potraviny m2 predaj. plochy 78 1,5 243 265 

predajne priemyselný širokosortimentný tovar m2 predajnej plochy 43 1,5 134 146 
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bufety m2 odbyt. plochy 5 1,6 17 18 
reštaurácie m2 odbyt. plochy 43 1,5 134 146 

stravovanie jedálne m2 odbyt. plochy 15 1,3 41 44 
holičstvo, kaderníctvo prac. miesto 1 1,5 3 3 
žehliarne, ... prac. miesto 0,2 1,1 0 0 
zberne prádel. služieb m2 ÚP 4,5 1 9 10 
zberne čistiarní m2 ÚP 4 1,1 9 10 
zberne opráv priemysel. tovaru m2 ÚP 16 1,4 47 51 

služby nevýrobné zberne surovín m2 sklad. priestoru 25 1 52 57 
krajčírstvo prac. miesto 0,9 1,8 3 4 

služby výrobné opravy obuvi prac. miesto 0,3 1,3 1 1 
pošta prac. miesto 2,5 1,5 8 9 
zariadenie pož. ochrany m2 celkovej ÚP 20 1,3 54 59 
obecný úrad prac. miesto 1,1 1 2 2 

správa, riadenie, administratíva polícia m2 celkovej ÚP 32 1,3 86 94 
Vyššie vybavenie obce:   

gymnázium miesto 12 3 75 82 
školstvo a výchova  základné umelecké školy miesto 9 1,2 22 24 

kino sedadlo 25 2 104 113 
dom kultúry sedadlo 20 2,5 104 113 
kultúrno-spoločenské stredisko miesto 20 2,5 104 113 

kultúra a osveta 

viacúčelová kult. sála  sedadlo 15 2 62 68 
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galérie, výstavy m2 výst. plochy 0,7 15 22 24 
ihriská veľkoplošné m2 hracej plochy 1800 1,5 5612 6121 
ihriská maloplošné m2 hracej plochy 300 1,6 998 1088 
štadióny m2 hracej plochy 200 1,6 665 725 
kolkárne m2 hracej plochy 8 1,5 25 27 
plavecký bazén krytý m2 čistej vod. plochy 11 3 69 75 

šport plavecký bazén otvorený m2 čistej vod. plochy 24 3 150 163 
zdravotníctvo liečebne dlhodobo chorých lôžko 1,5 15 47 51 

dom s opatrovateľskou službou byt. jednotka 2 2 8 9 
ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých miesto 1,2 30 75 82 

sociálna starostlivosť ústav sociálnej starostlivosti pre mládež miesto 1,8 15 56 61 
plnosortimentná predajňa potravín m2 predaj. plochy 48 2 200 218 
špecializovaná predajňa potravín m2 predaj. plochy 40 3 249 272 
širokosortiment. textil m2 predaj. plochy 12 3 75 82 
širokosortiment. odevy m2 predaj. plochy 10 5 104 113 
špecializovaná predajňa textil a odevy m2 predaj. plochy 28 3 175 190 
predajne obuvi, kož. galantérie m2 predaj. plochy 7 3 44 48 
špecializovaná predajňa obuvi a kož. galantérie m2 predaj. plochy 9 4 75 82 
širokosortiment. priemysel. tovar m2 predaj. plochy 12 3 75 82 
širokosortiment.drobný tovar m2 predaj. plochy 6 3 37 41 
širokosortiment.domáce potreby m2 predaj. plochy 10 4 83 91 

predajne 

širokosortiment.drogéria m2 predaj. plochy 4 4 33 36 
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špecializovaná - priemyselný tovar m2 predaj. plochy 40 4 333 363 
stavebniny m2 celkovej ÚP 80 5 831 907 
knihy a hudobniny m2 predaj. plochy 5 6 62 68 
kvety m2 predaj. plochy 3 5 31 34 
očná optika m2 predaj. plochy 1 8 17 18 

ubytovanie hotel lôžko 1,2 5 12 14 
reštaurácie m2 odbyt. plochy 42 4 349 381 
kaviarne m2 odbyt. plochy 10 3 62 68 
občerstvenie m2 odbyt. plochy 12 2 50 54 

stravovanie polotovary m2 predaj. plochy 3 3 19 20 
detské kaderníctvo prac. miesto 0,1 3 1 1 
manikúra, pedikúra prac. miesto 0,1 3 1 1 
očistné kúpele m2 celkovej ÚP 5 3 31 34 
sauny m2 celkovej ÚP 8 2 33 36 
verejné WC a umyvárne m2 celkovej ÚP 3 2 12 14 
rýchlopráčovne prac. miesto 0,1 3 1 1 
rýchločistiareň prac. miesto 0,1 7 1 2 
pohrebníctvo prac. miesto 0,1 6 1 1 
dom smútku miesto v obrad sieni 3 5 31 34 
cintorín hrob 50 2 208 227 
požičovne priemysel. tovaru m2 celkovej ÚP 1 5 10 11 

služby nevýrobné 

sprostredkovateľské služby prac. miesto 0,04 5 0 0 
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stávkové kancelárie prac. miesto 0,1 5 1 1 
fotoateliéry prac. miesto 0,4 7 6 6 
oprava elektroniky prac. miesto 0,8 4 7 7 
oprava elektrosptrebičov prac. miesto 0,3 4 2 3 
zámočníctvo (nestavebné) prac. miesto 0,1 7 1 2 
oprava hodín a klenotov prac. miesto 0,05 8 1 1 
autoopravovne, autoservisy prac. miesto 1,2 5 12 14 
stolárstvo (nestavebné) prac. miesto 0,05 6 1 1 
čaluníctvo prac. miesto 0,04 7 1 1 
zákazková výroba a oprava prádla prac. miesto 0,2 5 2 2 
oprava dáždnikov prac. miesto 0,3 5 3 3 
výroba a oprava kož. galantérie a obuvi prac. miesto 0,5 5 5 6 
kníviazačstvo prac. miesto 0,1 5 1 1 
murárske a pokrývačské prevádzky prac. miesto 2 2 8 9 
stolárstvo prac. miesto 0,4 3,5 3 3 
stavebné klampiarstvo prac. miesto 0,2 5 2 2 
plyno a vodoinštalatérstvo prac. miesto 1,2 3 7 8 
elektroinštalatérstvo prac. miesto 1,1 4 9 10 
maliarstvo, natieračstvo prac. miesto 1,4 3 9 10 
kominárstvo prac. miesto 0,2 5 2 2 
sklenárstvo prac. miesto 0,2 5 2 2 

služby výrobné 

stavebná údržba prac. miesto 1,6 3 10 11 
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záhradníctvo m2 zast. pl. skleníkmi 100 4 831 907 
miestny archív m2 čistej ÚP 7,5 1,5 23 26 

správa, riadenie, administratíva pošta vyššej kategórie prac. miesto 2 2 8 9 
spoločenská a záujmová 
činnosť klubovne prac. miesto 0,06 5 1 1 
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B.g.1.5 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT – 
OBYTNÉ ÚZEMIE 

Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické lokality definované 
spoločnými charakteristickými znakmi. V zásade sa dajú deliť na súčasne jestvujúce a na 
novonavrhované. 

Sumarizácia lokalít je v nasledujúcej tabuľke. Ich územný priemet je zrejmý z priloženej 
schémy  

č Lokalita
Obytné územie celkom

intravilán mimo intravilán mimo intravilán mimo
k 1.1.1990

Celkové bilancie 69,975 3,5475 1,4461 17,447 3,6807 6,6859 102,7822
jestvujúce lokality 69,975 3,5475 0 0 0 0 73,5225

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

novonavrhované lokality 0 0 1,4461 17,447 3,6807 6,6859 29,2597
B1 Záhrada 7,367 7,367
B2 Záhumnie pri štadióne 5,6067 5,6067
B3 Za Vadičovom 0,7739 0,7739
B4 Pod hradom 1,4461 2,5861 4,0322
B5 Dolné lipky 5,7111 5,7111
B6 pred Kálnicou 0,5133 0,5133
B7 Za Vachátkou 0,6 0,6
B8 Záhrady pri družstve 2,147 0,9748 3,1218
B9 Za Veternou 1,5337 1,5337

Legenda:
návrhové obdobie - 1. priorita
návrhové obdobie
výhľad

výmera lokality (ha)
súčasný stav návrh. obdobie výhľad

príloha - schéma obytných lokalít 

B.g.1.5.1 Lokality jestvujúce 
Lokalita Bs1- obytné územie 

Túto lokalitu tvorí súčasné zastavané územie obce a jej funkciou je zmiešané obytné 
územie s bývaním a vybavenosťou. Výmera územia je cca 10, 8058 ha, z toho 9,4785 ha leží 
v hraniciach intravilánu k 1.1.1990 a 1,3273 mimo ne. Spoločnou charakteristikou všetkých 
polôh tejto lokality je to, že ležia v hraniciach územia pamiatkovej zóny , teda pri jej rozvoji je 
potrebné rešpektovať pravidlá pamiatkovej zóny, ako sú definované v kapitole B.k.1.3.1. 
Samostatnú pozornosť treba venovať doriešeniu hmotovo-priestorového, kompozičného, 
výtvarno-estetického a funkčného charakteru centra obce s rešpektovaním typológie 
prevažujúcej historickej zástavby, výškovej profilácie objektov a celkového merítka; rovnako je 
potrebné navrhnúť spôsob dotvorenia niektorých peších koridorov prepájajúcich priestory 
spoločensky najviac frekventované a rozptylných plôch v rámci týchto priestorov (samostatná 
podrobnejšia dokumentácia). Taktiež je potrebné dotvárať priestory centra, historické jadro 
doplniť v prielukách o exkluzívne bývanie a vybavenosť, pri dodržaní zásad pamiatkovej 
starostlivosti. Rekonštrukciu a prestavbu štruktúr riešiť pri plnom rešpektovaní "génia loci', t.j. 
bez implementácie architektonicky a typologicky nevhodných stavieb; dodržať spôsob a 
podmienky ochrany pri rekonštrukcii a revitalizácii týchto historicky najstarších enkláv 
zástavby. 

Zároveň je potrebné vychádzať z PHSR obce, kde je definované Opatrenie 1.2.3 Využitie 
a obnova objektov v historickom jadre obce. Cieľom opatrenia je dostavba centra obce, 
využitie objektov kúrie Dubnických pre účely ubytovania (penzión), reštaurácie a kaviarne, 
bývalého hotela pre účely ubytovania a stravovania a umiestnenie obecného úradu do centra 
obce. V prípade kúrie Dubnických a hotela ide najmä o podporu aktivít súkromných investorov 
zo strany obce. Ďalej vytipovanie vhodného objektu pre lokalizáciu priestorov obecného úradu 
a sobášnej siene (buď priamo v centre, alebo v rámci areálu komunitného centra pri základnej 
škole). 
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Lokalita Bs2 – obytné územie 
Túto lokalitu tvorí súčasné zastavané územie obce a jej funkciou je obytné územie 

s prevahou bývania a vybavenosťou. Výmera územia je cca 62,72 ha, z toho 60,4965 ha leží 
v hraniciach intravilánu k 1.1.1990 a 2,2202 mimo ne. V tomto priestore sa dnes nachádza 
prevažná časť zastavaného územia obce. Predpokladáme jeho rozvoj formou valorizácie 
jestvujúceho stavebného fondu ako aj dopĺňaním voľných miest. Predbežnou analýzou by bolo 
možné intenzifikovať územie zástavbou prelúk v rozsahu cca 27 rodinných domov a 22 bytov 
v bytových objektoch. V priestore, ktorý spadá pod ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD 
je rezerva pre cca 18 rodinných domov. Ich realizácia je však podmienená zánikom 
ochranného pásma – po reprofilácii hospodárskeho dvora na typ výroby, ktorý ochranné 
pásmo nevyžaduje. 

V PHSR obce bolo definované aj Opatrenie 2.1.2 Dostavba športovísk pri základnej škole 
Cieľom opatrenia je rozšíriť ponuku občianskej vybavenosti v obci, najmä športovísk 
s celoročným využitím. Opatrenie je možné realizovať ako samostatnú investíciu, alebo ako 
súčasť tzv. komunitného centra za školou v rámci prípravy investície športovo-rekreačného 
komplexu s celoročným využitím (pozri lokalitu R3). 
Lokalita Cs1 – cintorín 

Túto lokalitu tvorí jestvujúci cintorín v zastavanom území obce. Plocha je dostatočná pre 
potreby obce aj v ďalšom časovom horizonte. 

B.g.1.5.2 Lokality navrhované 
Lokalita B1 – Záhrada 

Lokalita o výmere cca 7,367 ha je určená na zástavbu obytnými domami jednak formou 
rodinných domov, ale aj domov bytových. Na predmetné územie bola spracovaná overovacia 
urbanistická štúdia (Architektonický ateliér BP, 06/2005), ktorá vykázala nasledovné zásady 
riešenia: 

Napojenie lokality je zo západnej strany okružným vpichom obslužnej komunikácie, na 
ktorú naväzuje ďalší systém upokojených až peších komunikácií, doplnený možnosťou 
parkovania. Urbanistická štruktúra nie je tvorená len sieťou ulíc, ale aj verejnými priestormi so 
zeleňou a možnosťou športovísk, detských ihrísk. Tento motív sa v obci aj historicky vyskytuje 
a je určite prínosným pre tvorbu atraktívneho životného prostredia. Dostatočná dimenzia 
priestoru dáva možnosť pre situovanie viacerých druhov výstavby, čím sa zvyšuje škála 
ponuky a jej atraktivita. Architektonické riešenie by malo zohľadňovať historickú kontinuitu a 
zachovávať pocit mierky, materiálovej škály aj výrazových prvkov, ktorý by harmonizoval s 
pôvodnou historickou zástavbou (šikmé strechy, dimenzia jedného podlažia s obytným 
podkrovím, u bytových domov dve podlažia s obytným podkrovím). Celé územie by malo byť 
napojené na systém technickej infraštruktúry v obci. Dá sa predpokladať, že by sa v území 
vytvorili podmienky pre cca 88 samostatne stojacich aj radových rodinných domov a pre cca 
18 bytov v bytových domoch.  
Lokalita B2 – Záhumnie pri štadióne 

Lokalita o výmere cca 5,6067 ha je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu 
rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 30 samostatne stojacich rodinných 
domov situovaných pozdĺž komunikácie. 
Lokalita B3 – Za Vadi čovom 

Lokalita o výmere cca 0,7739 ha je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu 
rodinnými domami. Ide prakticky len o doplnenie koncovky ulice mimo dnešné zastavané 
územie cca dvoma rodinnými domami. 
Lokalita B4 – Pod hradom 

Lokalita o výmere cca 4,0322 ha, z toho 1,4461 ha je v súčasnom zastavanom území 
a 2,5861 mimo, je definovaná ako obytné územie. Uvažuje sa tu najmä s etablovaním 
vybavenosti skoordinovanej s prírodným a historickým rámcom, ktorá by podporila rozvoj 
turizmu v obci. Kontakt s pamiatkovou zónou determinuje architektonické riešenie, bude 
potrebné voliť citlivé architektonické prostriedky, ako si to dané územie vyžaduje. 
Lokalita B6 – pred Kálnicou 

Lokalita o výmere cca 0,5133 ha je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu 
rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality nie sú veľké, prakticky by tu bol situovaný 
jeden samostatne stojaci rodinný dom. Priestor má určité obmedzenia v podobe neďalekého 
biokoridoru a blízkosti hospodárskeho dvora, ktoré bude potrebné rešpektovať. 
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Lokalita B7 – Za Vachátkou 
Lokalita o výmere cca 0,6 ha, je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu 

rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 5 samostatne stojacich rodinných 
domov.  

B.g.1.5.3 Lokality výh ľadové 
Lokalita B5 – Dolné Lipky 

Lokalita o výmere cca 5,711 ha je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu 
rodinnými domami vo výhľade. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 45 samostatne 
stojacich rodinných domov situovaných pozdĺž komunikácie. 
Lokalita B8 – Záhrady pri družstve 

Lokalita o výmere cca 3,1218 ha, z toho 2,147 ha je v súčasnom zastavanom území 
a 0,9748 mimo, je definovaná ako obytné územie a je určená ako výhľadová rezerva pre 
zástavbu rodinnými domami. Priestorové možnosti lokality sú asi pre 27 samostatne stojacich 
rodinných domov. Územie sa však spadá pod ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD. 
Realizácia je preto podmienená zánikom ochranného pásma – po reprofilácii hospodárskeho 
dvora na typ výroby, ktorý ochranné pásmo nevyžaduje. 
Lokalita B9 – Za Veternou 

Lokalita o výmere cca 1,5337 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 20 samostatne stojacich rodinných domov. 

B.g.2 VÝROBNÉ ÚZEMIA 

B.g.2.1 VÝROBNÉ ÚZEMIA  - DEFINÍCIA 
podľa vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 13  

- sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe 
charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných 
územiach, 

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

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

B.g.2.2 PLOCHY PRE PRIEMYSELNÚ VÝROBU  
Priemyselná základňa na území obce bola po roku 1989 komplexne reštrukturalizovana, 

kde došlo k prestavbe celého hospodárskeho mechanizmu, vrátane zmeny majiteľov. Výrazne 
do štruktúry priemyslu zasiahla vlna privatizácie a možnosť otvoriť si vlastnú živnosť. 
Predpokladá sa rozvoj zriadení výroby a skladov charakteru nezávadných prevádzok, ktoré sú 
podrobnejšie definované podľa jednotlivých lokalít.. 

B.g.2.3 PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU  
Z poľnohospodárska výroba v obci je zastúpená dvoma hospodárskymi dvormi PD – 

v zastavanom území a v južnej časti katastra. Hospodársky dvor v intraviláne je navrhnutý na 
reprofiláciu na živnostenskú zónu, dvor v južnej časti katastra zostáva pre poľnohospodársku 
výrobu. Pre rozvoj poľnohospodárstva boli v PHSR vytýčené aj nasledovné úlohy: 

- Podporovať efektívne programy družstva, najmä v oblasti zeleniny 
- Podporiť vznik menších hospodárstiev 
- Rozšíriť činnosť PD o systém služieb,  prenájom areálu a objektov 
- Poskytovať mechanizmy PD za úhradu iným subjektom 
- Zvážiť pestovanie liečivých rastlín pre farmáciu 

B.g.2.4 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT  
Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické lokality definované 

spoločnými charakteristickými znakmi. V zásade sa dajú deliť na súčasne jestvujúce a na 
novonavrhované. 
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Sumarizácia lokalít je v nasledujúcej tabuľke. Ich územný priemet je zrejmý z priloženej 
schémy  

č Lokalita
výroba celkom

intravilán
mimo 
intravilán

intravilán
mimo 
intravilá
n

intravilá
n

mimo 
intravil
án

k 1.1.1990
celkom

jestvujúce lokality 14,5892 75,2038 0 0 0 0 89,793
obec a kontakt s obcou 14,5892 0 0 0 0 0 14,5892

Vs1 družstvo 14,5892 14,5892
v katastri obce 0 75,2038 0 0 0 0 75,2038

Vs2 Zemník Kopané 6,5701 6,5701
Vs3 Tesco veľkosklad 33,4282 33,4282
Vs4 PD pred Kálnicou 12,0331 12,0331
Vs5 býv. Hydrostav 11,6076 11,6076
Vs6 býv. Agrochemický podnik 7,9966 7,9966
Vs7 býv. Ranč 3,3222 3,3222
Vs8 areál podniku v NMNV 0,246 0,246

novonavrhované lokality 0 0 1,2083 19,568 0 0 20,7758
V1 za Tescom 18,5 18,5
V3 pri obecnom úrade 1,2083 1,0675 2,2758

výmera lokality (ha)
súčasný stav návrh. obdobie výhľad

príloha - schéma výrobných lokalít 

B.g.2.4.1 Lokality jestvujúce 
 Lokalita Vs1 - družstvo 

V hraniciach intravilánu k 1.1.1990 sa nachádza hospodársky dvor poľnohospodárskeho 
družstva o výmere cca 14,5892 ha. V územnom pláne obce sa uvažuje intenzifikovať 
jestvujúci areál poľnohospodárskeho družstva, časť areálu poskytnúť pre živnostenskú zónu, 
resp. reprofilovať celý areál na živnostenskú zónu. Typ zariadení, ktoré by mali byť do tohto 
areálu etablované by mal byť hygienicky nezávadný tak, aby nebolo potrebné pásmo 
hygienickej ochrany okolo areálu. Tým by sa uvoľnil zároveň priestor pre intenzifikáciu obytnej 
zástavby v blízkych lokalitách. 

Tento zámer vychádza zároveň z PHSR obce, kde je definované Opatrenie 1.1.2 Existujúci 
areál PD, ako aj objekt a okolité pozemky obecného úradu, reprofilovať  na živnostenskú zónu. 

Cieľom opatrenia je zlepšiť životné prostredie v obci (sústredenie potenciálnych 
podnikateľských aktivít do jedného areálu v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny), 
vytvorenie podmienok pre usídľovanie podnikateľov a efektívnejšie využitie súčasného objektu 
obecného úradu a okolitých pozemkov. Do areálu by bolo vhodné premiestniť prevádzkareň 
obecného areálu z obytnej zóny. 

Na základe dohody s PD bude potrebné vypracovať štúdiu využitia lokality, následne 
vypracovať ponukový materiál pre usídľovanie podnikateľov a ponúknuť objekty a pozemky 
pre súkromných investorov 
Lokalita Vs2 – Zemník Kopané 

Mimo hraníc súčasného intravilánu sa nachádza plocha pre zariadenie výroby o výmere 
6,5701 ha. Uvažované zámery v tomto areáli je zemník, ktorý po vyťažení bude 
zrekultivovaný.  
 Lokalita Vs3 –Tesco ve ľkosklad 

Na ploche cca 33,4282 ha sa nachádza areál veľkoskladov Tesco, ktorý vytvára základ pre 
rozvoj tohto územia pre účely výroby a skladov.  
Lokalita Vs4 –PD pred Kálnicou 

Lokalita sa rozkladá na ploche cca 12,0331 ha. Funkciou je poľnohospodárska výroba – 
hospodársky dvor PD, ktorá v tomto území naďalej zostáva zachovaná 
Lokalita Vs5 – bývalý Hydrostav 

Výrobný areál sa rozkladá na území katastra Nové Mesto nad Váhom a časťou o rozlohe 
cca 11,6 ha zasahuje do katastra Beckov. Plocha zostáva ako zariadenie výroby 
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Lokalita Vs6 – bývalý Agrochemický podnik 
Výrobný areál sa rozkladá na území katastra Nové Mesto nad Váhom a časťou o rozlohe 

cca 7,9966 ha zasahuje do katastra Beckov. Plocha zostáva ako zariadenie výroby 
Lokalita Vs7 – bývalý Ran č 

Výrobný areál sa rozkladá na území katastra Nové Mesto nad Váhom a časťou o rozlohe 
cca 3,3222 ha zasahuje do katastra Beckov. Plocha bude využitá ako zariadenie výroby 
a skladov 
Lokalita Vs8 – areál podniku v Novom Meste n/Váhom 

Výrobný areál sa rozkladá na území katastra Nové Mesto nad Váhom a časťou o rozlohe 
cca 0,246 ha zasahuje do katastra Beckov. Plocha je využívaná ako zariadenie výroby 
a skladov. 

B.g.2.4.2 Lokality navrhované 
Lokalita V1 - za Tescom 

Lokalita o rozlohe cca 18,5 ha nadväzuje na novovybudovaný areál veľkoskladov Tesco 
a vytvára priestor pre etablovanie zariadení výroby.  

Tento zámer vychádza zároveň z PHSR obce, kde je definované Opatrenie 1.1.1 
V nadväznosti na areál TESCO (vo výstavbe) vytvoriť pozdĺž privádzača na D 61 ďalšie plochy 
pre lokalizáciu výroby a skladov. Cieľom opatrenia je v lokalite v dostatočnej vzdialenosti od 
obce a vo väzbe na už realizovaný skladový areál vytvoriť podmienky pre usídlenie ďalších 
subjektov. Ukazuje sa, že vzhľadom na polohový potenciál obce bude o takéto plochy záujem.  

Väzby na širšie súvislosti dopravnej a technickej infraštruktúry budú riešené taktiež vo 
vzťahoch na areál Tesco tak, aby nebola atakovaná obytná zóna obce Rakoľuby. Tento zámer 
musí byť ďalej zdokumentovaný spodrobňujúcou dokumentáciou na úrovni územného plánu 
zóny. 
Lokalita V3 – pri obecnom úrade 

Ide o plochu výmery 2,2758 ha v priestore obecného úradu nadväzujúcu na areál 
hospodárskeho dvora PD. Časť lokality o výmere 1,2083 ha sa nachádza v hraniciach 
intravilánu, časť o výmere cca 1,0675 je v mimo intravilán. Súčasťou preriešenia tejto lokality 
je aj uvoľnenie dnešného objektu obecného úradu pre živnostenskú zónu a celé okolie objektu 
využiť pre živnostenský dvor. Toto riešenie by malo byť v súvislostiach s lokalitou Vs1. 

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

B.g.3.1 REKREAČNÉ ÚZEMIA - DEFINÍCIA 
podľa vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 14 obsahujú časti územia obcí, ktoré 

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

B.g.3.2 S ITUÁCIA V OBCI  
Zo zariadení športu sa v katastri obce nachádza: 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Telocvične - školské 1 1 1 1 1 1 
Ihriská pre futbal (okrem školských) 1 1 1 1 1 1 
Ihriská školské 2 2 2 1 1 1 
Ihriská ostatné 0 0 0 1 1 1 
Ostatné športové zariadenia 1 1 1 0 0 0 

B.g.3.3 ODPORÚČANIA NA SMER ROZVOJA  
Historicky významná obec Beckov má potenciál pre rozvoj služieb cestovného ruchu. 

Napriek vysokému potenciálu mikroregiónu pre rozvoj cestovného ruchu, tento potenciál nie je 
dostatočne využitý. História mikroregiónu ako aj scenéria hradu Beckov spolu s existujúcimi 
podujatiami (Beckovské slávnosti, preteky lezenia, preteky historických vozidiel)  by sa mohli 
stať potenciálnym lákadlom nielen pre miestnych obyvateľov a obyvateľov blízkych regiónov, 
ale aj pre turistov zo zahraničia. Napriek tomu v obci dodnes neexistujú oficiálne ubytovacie 
zariadenia. Ubytovacie zariadenie v príjemnej scenérii katastra obce by mohli využiť aj 
tranzitní turisti, vďaka hlavnému cestnému ťahu, ktorý prechádza v bezprostrednej blízkosti 
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obce. Keďže hrad Beckov je im dobre viditeľný, umiestnenie štýlovej informačnej tabule by pre 
potenciálny hotel mohlo mať veľký účinok. 

Zariadenia podporujúce turizmus a cestovný ruch by samozrejme mohli byť rozvíjané aj 
v rozptyle samotnej štruktúry obce. 

Silným potenciálom pre rozvoj aktivít rekreácie a cestovného ruchu je prítomnosť vodných 
plôch Zelená voda. V súčasnosti sa v tomto priestore nachádzajú plochy ťažby, ktoré po 
následnej rekultivácii môžu poskytovať priestor pre rôzne rekreačné aktivity – rybolov, vodné 
športy, ale aj turistika, cykloturistika, individuálna rekreácia (podrobnejšie pri jednotlivých 
lokalitách). 

Medzi rekreačné územia môžeme zahrnúť aj záhradkárske osady. Dnes sa ich v obci 
nachádza niekoľko (pozri grafickú časť). Tieto záhradkárske osady zostávajú v návrhu 
i naďalej. 

B.g.3.4 REKREÁCIA A  CESTOVNÝ RUCH VO VZŤAHU KU KRAJINE  
Územie má v tomto smere veľký potenciál, kvôli neregulovanému využívaniu niektorých 

lokalít nastávajú strety záujmov prejavujúce sa v zhoršovaní kvality životného prostredia. 
Doporučujeme stanoviť regulatívy pri využívaní nasledovných rekreačných území a zón:  

• Beckovský hrad (chránené územie) - horolezecká lokalita 
• Zelená voda (letná rekreácia) - tlak na výstavbu, neregulované zvyšovanie hrádzí 
• Rieka Váh (nadregionálny biokoridor) - výruby brehovej vegetácie 
• Chránené územia – návštevnosť (prioritná ochrana územia) 
• Záhradkárska osada (odstránenie medzí)  - súčasná erózia 
• Kamienka (liahniská obojživelníkov) - návrh turistického využívania 

B.g.3.5 CHARAKTERISTIKY A ZÁSADY FUNK ČNÉHO VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT  
Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické lokality definované 

spoločnými charakteristickými znakmi. V zásade sa dajú deliť na súčasne jestvujúce a na 
novonavrhované. 

Sumarizácia lokalít je v nasledujúcej tabuľke. Ich územný priemet je zrejmý z priloženej 
schémy  

č Lokalita výmera lokality (ha)
rekreácia, šport celkom

intravilán mimo intravilán mimo intravilán mimo
k 1.1.1990

Celkové bilancie 1,421 2,6525 2,4042 131,3418 1,0874 2,8963 141,8032
jestvujúce lokality 1,421 2,6525 0 0 0 0 4,0735
obec a kontakt s obcou 1,421 0 0 0 0 0 1,421

Rs1 štadión 1,421 1,421
v katastri obce 0 2,6525 0 0 0 0 2,6525

Rs2 Pri Zelenej vode 2,6525 2,6525
novonavrhované lokality 0 0 2,4042 131,3418 1,0874 2,8963 137,7297

R1 Pri Zelenej vode 122,8646 122,8646
R2 Geotermálne pramene za školou 2,4042 8,4772 10,8814
R3 Geotermálne pramene za školou 1,0874 2,8963 3,9837
R4 Pri Zelenej vode 13,3826

Legenda:
návrhové obdobie - 1. priorita
návrhové obdobie

návrh. obdobiesúčasný stav výhľad

 
príloha - schéma rekreačných lokalít 

B.g.3.5.1 Lokality jestvujúce 
Lokalita Rs1 –štadión 

Ide o jestvujúci futbalový štadión, ktorý je zahrnutý do plochy intravilánu k 1.1.1990. 
Výmera tejto lokality činí cca 1,421 ha. Zariadenie zostáva zachované a počíta sa s jeho 
kvlitatívnym rozvojom. 
Lokalita Rs2 – pri Zelenej vode 

Lokalita o výmere cca 2,6525 ha je súčasťou zariadenia, ktoré je rozvinuté v katastri obce 
Kočovce – Rakoľuby (kone).  
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B.g.3.5.2 Lokality navrhované 
Lokalita R1 – Pri Zelenej vode 

Lokalita je súčasťou areálu rekreačnej zóny Zelená voda, ktorého väčšia časť sa nachádza 
v katastri Nového Mesta nad Váhom. Výmera v samotnom Beckovskom katastri by mala 
obsiahnuť územie veľkosti cca 122,8646 ha. Pre obstarávateľa mesto Nové Mesto nad Váhom 
bol spracovaný územný plán zóny (FA STU, Ing. arch. Komrska, Ing.arch. Kováč, 2000), ktorý 
bol schválený v mestskom zastupiteľstve uznesením č.206/2000-MsZ dňa 19.12.2000. Tento 
územný plán sa zaoberal aj územím katastra obce Beckov. 

Územný plán obce Beckov uvažuje s využitím územia pre rekreačné účely. Pre jeho 
objektívny návrh s posúdením širších súvislostí a environmentálnych dôsledkov bude potrebné 
spracovať spodrobňujúcu dokumentáciu na úrovni územného plánu zóny, ktorá zohľadní 
závery a väzby z citovaného ÚPN-Z platného v časti Nového Mesta nad Váhom. 
Lokalita R2 – Geotermálne pramene za školou 

Lokalita sa nachádza na ploche cca 10,8814 ha. V návrhovom období by išlo o 2,4042 ha 
v jestvujúcom intraviláne a 8,4772 ha mimo. Predpokladá sa športovo – rekreačné využitie. 
Priestor by zahŕňal jednak rozšírenie športu v nadväznosti na areál školy a zároveň by tu boli 
vybudované rekreačné zariadenia na báze geotermálnych prameňov. 

Tento zámer vychádza zároveň z PHSR obce, kde je definované Opatrenie 1.2.2 Využitie 
geotermálnych zdrojov  Cieľom opatrenia je využitie potencionálneho zdroja termálnej vody 
v severnej časti obce pre výstavbu rekreačného a športového areálu. Typ zariadenia je 
potrebné podrobne definovať na základe marketingovej štúdie širšieho územia. Môže ísť 
o celoročné zariadenie typu wellnes hotela (vyšší štandard) doplňujúce masovejšie sezónne 
športovo – rekreačné zariadenia na Zelenej vode, ale aj o výstavbu aquaparku s celoročným 
využitím. V rámci riešenia je možné uvažovať, vzhľadom na polohu lokality, aj s naplnením 
ďalšej aktivity obce : výstavba telocvične, športovísk, kultúrneho zariadenia (tzv. komunitné 
centrum). Tieto športové zariadenia môžu byť súčasťou areálu s využitím nielen pre 
návštevníkov, ale aj pre obyvateľov obce a žiakov základnej školy. 

Tento zámer musí byť ďalej zdokumentovaný spodrobňujúcou dokumentáciou. 
Lokalita R3 – Geotermálne pramene za školou - výh ľad 

Lokalita sa nachádza na ploche cca 3,9837 ha. V ďalšom rozvoji je počítané s výhľadom 
1,0874 ha v intraviláne a 2,8963 ha mimo. Súčasťou uvažovanej plochy je aj súčasný areál 
výroby s drobnými prevádzkami, u ktorého sa uvažuje s postupnou reprofiláciou na rekreačné 
využitie. 
Lokalita R4 – pri Zelenej vode 

Lokalita nadväzuje na rekreačný areál v katastri obce Kočovce a zasahuje do katastra obce 
Beckov plochou o rozlohe cca 13,383 ha. 

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

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

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

Priestorové vyjadrenie navrhovaného zastavaného územia je zrejmé z priloženej schémy, 
podrobnejšia štruktúra zasa z grafickej časti. 

príloha - mapa zastavaného územia 
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B.i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

B.i.1 OCHRANNÉ PÁSMA V  ÚZEMÍ 
• Celý kataster obce, okrem lokalít ktorým sa poskytuje osobitná ochrana, leží v I. st. územnej 

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

B.i.2 OCHRANA PRÍRODY A  KRAJINY (CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A ICH OCHRANNÉ PÁSMA ) 

B.i.2.1 PRÍRODNÉ REZERVÁCIE SO 4.STUPŇOM OCHRANY 
• PR Sychrov, vyhlásená v 1984, rozloha 0,48 ha. Nachádza sa V od obce v Považskom Inovci 

(370 m n.m.).  
• PR Beckovské Skalice, vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Trenčíne č.212003 z 

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

B.i.2.2 PRÍRODNÁ PAMIATKA SO 4.STUPŇOM OCHRANY 
• PP Beckovské hradné bralo, vyhlásené v 1963, 1,75 ha. Geomorfologický útvar,  ktorý vznikol 

vzniknutý pôsobením selektívnej erózie Váhu s významným estetickým pôsobením. Výskyt 
tarice skalnej (Alyssum saxatile). 

• PP Skalka pri Beckove, vyhlásená v 1983, rozloha 0,39 ha. Územie predstavuje 
geomorfologický útvar, tzv. vápencový tvrdoš, ktorý sa vynára z aluviálnej nivy Váhu ako 
zvyšok mezozoickej obalovej série Považského Inovca. 

B.i.2.3 CHRÁNENÝ AREÁL  
• CHA Lipový sad, vyhlásený v 1983, rozloha 0,99 ha. Predmetom ochrany sú lipy, parčík 

v centre dediny, zároveň vodný zdroj s ochranným pásmom I. stupňa 

B.i.2.4 CHRÁNENÉ STROMY 
• Lipy v Župnom sirotinci, vyhlásené v r.1983.V súčasnosti ošetrené. 

B.i.2.5 GENOFONDOVÉ PLOCHY 
• Poniklecová medza – pasienok s poniklecom a hlaváčikom je potenciálnym chráneným 

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

B.i.2.6 VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVOK  
• jazero Očko s periodickou vodou, dôležitý najmä kvôli výskytu obojživelníkov. 
• cintorín so vzrastlými stromami (nastáva konflikt záujmov ochrana stromov – ochrana hrobov) 
• slivkový sad za hradom smerom k Považskému Inovcu 
• 3 lipy v súkromnej predzáhradke na hlavnej ulici  

B.i.3 OCHRANA PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA  
• Pamiatková zóna podľa kapitoly B.k.1.3.1, vyhlásená nariadením Okresného úradu v 

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

• Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky  podľa kapitoly B.k.1.4.  

B.i.4 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV , LOŽÍSK NERASTOV  
Čiastočne aj v k.ú. Obce Beckov sa nachádza dobývací priestor a chránené ložiskové 

územie Beckov.  Taktiež sú tu evidované ložiská nevyhradených nerastov. Do katastrálneho 
územia obce Beckov zasahuje prieskumné územie a sú v ňom evidované zosuvy, 
Podrobnejšie sa nimi zaoberá kapitola B.n) 

B.i.5 OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY  

B.i.5.1 TECHNICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA  
Podľa cestného zákona č.135/61 v jeho úplnom znení zákonom  SNR č.193/97 v doplnení  

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

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

Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.Z a vyhl.č.297/94 budú potrebné vzdialenosti novej zástavby 
nasledovné pre: 

• obslužné komunikácie 6,0 m od okraja komunikácie 
• upokojené komunikácie 3,0 m od okraja komunikácie 

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

B.i.5.2 HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA  
Vo vnútri zastavaného územia budú platiť hygienické ochranné pásma. Hygienické 

ochranné pásma dopravy vyplývajú z Nariadenia vlády SR.č.40/2002 Z.z. - podľa stanovenia 
prípustných hygienických štandardov pre určený druh zástavby z hluku z dopravy. Pre výpočet 
hluku z dopravy sme vychádzali z Metodiky výpočtu - VUVA Brno-1991 

Hygienické ochranné pásmo pozdĺž cesty II/507 je vo vzdialenosti 20m od osi komunikácie 

B.i.6 OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA TRENČÍN 
schválené rozhodnutím štátnej leteckej inšpekcie č.p. 1-68/91 zo dňa 27.2.1991.  

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

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

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

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

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

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

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

B.i.7 OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

B.i.7.1 OCHRANNÉ PÁSMO VONKAJŠIEHO ELEKTRICKÉHO VEDENIA  
je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 

meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je v zmysle zákona o 
energetike č.656/2004 Z.z 10 m pri napätí 22 kV (od 1 kV do 35 kV vrátane). 

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané 
zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m; vo vzdialenosti 
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej 
výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia, uskladňovať ľahko 
horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť 
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bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie 
alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Vlastník pozemku je povinný umožniť 
prevádzkovateľovi vonkajšieho elektrického vedenia pristúp a príjazd k takémuto vedeniu a na 
ten účel mu umožniť udržiavať voľný pruh pozemkov, tzv. bezlesie v šírke 4 m po každej 
strane vonkajšieho elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice 
spustenej z vonkajšej strany elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného 
bodu. 

Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 400 kV je cca 55 m široké, 25 m obojstranne od 
krajného vodiča 

Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 22 kV je cca 25 m široké, 10 m obojstranne od 
krajného vodiča. 

Ochranné pásmo vzdušného vedenia WN 110 kV je asi 38 m široké, 15 m obojstranne od 
krajných vodičov. 

B.i.7.2 OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÉHO ELEKTRICKÉHO VEDENIA  
 je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej 

vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí 
do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané 
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkým 
mechanizmom, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického 
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a 
bezpečnosť jeho prevádzky, pripadne by podstatne sťažovali prístup k nemu. 

B.i.7.3 OCHRANNÉ PÁSMO TRANSFORMOVNE  
z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie 

transformovne. 

B.i.7.4 OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU  
 je na každú stranu od osi plynovodu  

- 4 m (plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm) 
- 8 m (plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou 201-500 mm) 

Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonávať iba na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru nim povereného 
pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami. 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí poškodenie prevádzky zariadenia 
plynárenskej sústavy, je povinná okrem náhrady škody spôsobenej na plynárenskom zariadení 
uhradiť aj škodu za uniknutý plyn, ako aj škodu spôsobenú uniknutým plynom. 

Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže 
stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho 
príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch a plynovodných 
prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu. 

B.i.7.5 B EZPEČNOSTNÉ PÁSMO PLYNOVODU  
je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia 20 m pri 

vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm. 
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže 

stavebný úrad vydať Iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho 
príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje 
aj predchádzajúci súhlas úradu. 

B.i.7.6 OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH ZDROJOV  
podľa grafickej časti. Vodné zdroje v obci: 

- vodný zdroj rekreačnej oblasti Zelená voda v Novom Meste nad Váhom 
- vŕtaná studňa ø 325 mm, o výdatnosti 6 l.s-1  .  
- zdroj Ostredky, dve studne o výdatnosti 29 a 26 l.s-1, severne od obce. 

Ochranné pásma vodojemov  podľa grafickej časti 

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

(údaje OcÚ). Výhľadovo sa uvažuje s reprofiláciou na iný druh výroby a so zrušením 
ochranného pásma. 
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B.i.9 OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV  
Katastrom obce Beckov pretekajú toky Chvojnica, Biskupický kanál, Váh a Rybnický potok 

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

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

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

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

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

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

B.j.1  OBRANA ŠTÁTU  
Z hľadiska vojenskej dopravy je potrebné zabezpečiť nepretržitú prevádzku na ceste II/507.  

B.j.2  CIVILNÁ OCHRANA OBYVATE ĽSTVA 
Civilná ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, 

zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a prijímaní opatrení na 
znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnych udalostí. Ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania 
úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku slúži kategorizácia územia, 
ktorej kritériami sú: 

- zdroje ohrozenia 
- počet obyvateľov 
- dopravné uzly 
- kumulácia predchádzajúcich kritérií (kumulácia priemyselných a obytných zón, 

vedenie prepravných trás cez obytné zóny) 
V obci v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie zariadenia v súvislosti s civilnou 

ochranou. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných 
svojpomocne, pre ukrytie obyvateľstva slúžia pivničné priestory. V rámci navrhovaných 
rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude riešiť v 
pivničných priestoroch obytných objektov, príp. zariadení občianskej vybavenosti.  

Pri riešení požiadaviek civilnej ochrany v obci je potrebné postupovať v zmysle 
nasledovných právnych predpisov: 

- Do ÚPN-O Beckov zapracovať stavebnotechnické požiadavky CO v zmysle § 
139a ods.10 písm. m) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 2 ods.4 vyhl. MV 
SR č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby civilnej 
ochrany v znení neskorších predpisov. 

B.j.3  POŽIARNA OCHRANA  
Na území obce pôsobí dobrovoľný hasičský zbor s požiarnym vozidlom. Obec má 

vybudovanú verejnú vodovodnú sieť (bližšie v príslušnej  kapitole). Na hlavné potrubia sú 
napojené uličné rozvody s osadenými protipožiarnymi hydrantmi. Priestorová štruktúra 
a dimenzie komunikácií navrhované v územnom pláne musia zabezpečiť dobrú dostupnosť 
pre zásahové vozidlá požiarnej ochrany 

Zásobovanie navrhovaných rozvojových plôch požiarnou vodou sa navrhuje riešiť z 
miestnej verejnej vodovodnej siete - novovybudovaných uličných rozvodov, vybavených 
požiarnymi hydrantmi. 

Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných 
pohromách sa môžu vykonávať aj v spolupráci s požiarnymi stanicami v okolitých sídlach. 

Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo 
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi, s vyhláškou č. 288/2000 Z. z. a s predpismi platnými v čase realizácie jednotlivých 
stavieb. 
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B.j.4  OCHRANA PRED POVODŇAMI 
Obec Beckov má čiastočne rovinatý charakter, čiastočne pahorkatinový. Odtokové 

možnosti povrchových vôd sú dané umiestnením recipientov. Okrajom katastra obce 
prechádza kanál Váhu a rieka Váh, ktoré sú zabezpečené hrádzami proti povodni.  
Ďalej katastrom obce Beckov pretekajú toky Chvojnica a Rybnický potok v správe SVP, OZ 

Piešťany. Oba vodné toky sú v častiach zástavby regulované a stabilizované. 
Z hľadiska ďalšej výstavby a rozšírenia intravilánu je potrebné pokračovať v opevňovaní 

korýt jestvujúcich potokov minimálne v rozsahu novej zástavby. 

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

B.k.1 KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA  

B.k.1.1  ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY  
V intraviláne i extraviláne obce Beckov evidujú archeologické nálezy z viacerých období a 

na viacerých miestach predpokladajú výskyt archeologických nálezísk. Záujmový priestor je 
významnou stredovekou aglomeráciou aj so stopami staršieho osídlenia. Pri realizácii stavieb 
ÚPN je preto možné, že pri zemných prácach budú zistené archeologické nálezy, resp. 
archeologické situácie a bude nutné vykonať tu archeologický výskum a postupovať v zmysle 
zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. V súvislosti s realizáciou 
územného plánu v praxi je nevyhnutné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/1998 Z .z.) a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu vykonať na všetkých stavbách v záujmovom území, ktorých súčasťou sú 
zemné práce archeologický výskum (zároveň požiadavka Archeologického ústavu SAV Nitra), 
v jednotlivých stavebných etapách realizácie územného plánu obce nasledovne: 

1. Investor /stavebník si od príslušného Pamiatkového úradu v každom stupni územného a 
stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti 
(líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atd.). Vyjadrenie Archeologického 
ústavu bude podkladom pre rozhodnutie Pamiatkového úradu. 

2. Požiadavka zabezpečiť archeologický výskum, v oprávnených prípadoch, bude 
podmienkou pre vydanie rozhodnutia, resp. stavebného povolenia. 

3. Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie 
archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových 
prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov). 

4. Stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu (§ 38 ods. 
1, 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby 
v tejto veci uzatvorí zmluvu o dielo. 

5. Stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa §36 
ods. 2 zákona č. 49/2002 "Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní 
oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry, SR". 

O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad. V prípade 
záchranného archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení 
archeologického ústavu (§ 7 - Archeologický ústav SAV). Vyjadrenie Archeologického ústavu 
SAV nenahrádza v územnom a stavebnom konaní príslušného stavebného úradu 
stanovisko/rozhodnutie príslušného špecializovaného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu, t. j. príslušného krajského pamiatkového úradu alebo Pamiatkového 
úradu SR. Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV je v zmysle zákona u. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu podkladom pre stanovisko/rozhodnutie krajského pamiatkového 
úradu alebo Pamiatkového úradu SR 

B.k.1.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PAMIATKOVÝCH HODNÔT ÚZEMIA  
Hrad , zrúcanina nad obcou. Začiatkom14. stor., keď patril Matúšovi Čákovi, bola postavená 

útočištná veža a palác. Na prelome 14. a 15. stor. nový majiteľ hradu Stibor dal postaviť nový 
palác a okolo r. 1410 aj hradnú kaplnku. K hradu patrili vtedy Nové Mesto nad Váhom, 
Beckovská Vieska, Haluzice, Kočovce, Krivosúd, Ivanovce. Lieskové, Melčice, Bošáca, 
Trebatice. Zem. Podhradie, Štvrtok a Srnie. V 2. pol. 16. stor. dostal hrad nové opevnenie a na 
obranu proti Turkom bola postavená tzv. batériová bašta. R. 1729 vyhorel a odvtedy je 
opustený. Je typom ostrožných hradov zo zač. 14. stor. postupne bol rozšírený. Najstaršie 
jeho jadro tvorí horný hrad, postavený na najvyššom mieste skalného brala. Na čele dispozície 
stojí štvorhranná veža, od ktorej smerom na východ sa tiahne nádvorie s hradným palácom a 
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kaplnkou. Kaplnka, budovaná na got. pôdoryse, má zvyšky sieťovej rebrovej klenby 
s konzolami a maskami, v špaletách okien sú fragmenty pôv. neskorogot. - renes. nástenných 
malieb. Z renes. prestavby zo 16. stor. najcharakteristickejšie sú vysoké oblúčikové atiky na 
paláci a kaplnke, ako aj oblúčikové cimburie a kamenná ochodza. Pod strmou hradnou. skalou 
bola got. hradba, ktorá sa na mnohých miestach zachovala. Tvorila hradby tej časti obce, ktorá 
mala od r. 1392 mestské privilégia; bola obohnaná aj vodnou priekopou. Mimo hradieb ležala 
poddanská obec podhradia. Kamenný got. erb Stiborov. ktorý bol pôv. nad vstupnou bránou 
hradu, dostal sa koncom, 19. stor. prostredníctvom rodiny Mednyánszkych do kaštieľa v 
Strážkach pri Kežmarku, kde je i dnes. 

Dom č. 17 na námestí SNP, pôv. renes., priechodného typu, vybudovaný okolo pol. 17. 
stor. ako prícestný hostinec. Hlavná fasáda barokizovaná. Dvorové objekty boli pôv. stajňami. 
Kamenné schodište v prednom obytnom trakte má klasicist. mrežu zo zač. 19. stor. Pod 
budovou rozsiahle pivnice budované z tehál.  

Kúria (nám. SNP č. 2) neskororenes., postavená v 2. tretine 17. stor. Dvojpodlažná 
trojkrídlová budova so strohou fasádou, na ktorej dominuje štvorhranný asymetricky umiestený 
arkier. Do dvora sa otvára arkádovou chodbou. Klenba hlavnej sály na poschodí bola v 2. pol. 
18. .stor. vyzdobená nástennými maľbami s mytologickými výjavmi.  

Kúria (nám. SNP č. 3) neskororenes., postavená Okolo r. 1670. Dvojpodlažná budova 
priechodného typu, budovaná na spôsob meštianskych domov. Prosto riešená hlavná fasáda 
má na nároží polkruhový arkier.  

Kúria  (nám. SNP č. 13) neskororenes., postavená pred pol. 17. stor. Dvojpodlažná stavba 
blokového pozdĺžneho typu, v dispozícii opakujúca typ meštianskych priechodných domov s 
otvorenou arkádou v prízemí. V sále na poschodí kamenný renes. krb s datovaním 1648.  

Kúria  (na Jesenského nám. č. 2), klasicist. budova, postavená v 1. pol. 19. stor. Prízemná 
stavba s ústredným rizalitom, ktorý je zakončený tympanónom. 

Kostol (ev. a. v.)  klasicist. s neskoršou úpravou - postavený ako tolerančný v r. 1791-1792, 
r. 1945 ho obnovili a rozšírili. Jednopriestorová bezvežová stavba zaklenutá neskorobarok. 
klenbami. Vnútorné zariadenie nové.  

Kostol sv. Jozefa Pestúna a kláštor františkánov  jednoloďová stavba kostola ranobarok. 
typu s piliermi vtiahnutými do priestoru, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Klenby 
zdobené štukovými geometrickými obrazcami. Fasáda kostola s polvalbovým štítom, členená 
symetricky rozloženými oknami a výklenkami, v ktorých sú barok. sochy svätcov. Na osi 
priečelia barok. portál s dvoma predstavanými toskánskymi stĺpmi, ktoré nesú štít uzavretý 
segmentovou rímsou. Na úsekoch ríms, vystupujúcich nad hlavice stĺpov, sú dve píniové 
šušky, v štíte akantová kartuša s erbom biskupa Hašku. Za presbytériom kostola stojí masívna 
veža, členená lizénovým rámom a pokrytá prilbovou strechou. Hlavný oltár barok. z konca 17. 
stor: s bohatou stĺpovou architektúrou a nadstavcovým štítom; uprostred má veľký obraz. sv. 
Rodiny a v bočných interkolumniách sochy františkánskych svätcov. V nadstavci obraz Smrti 
sv. Jozefa, po stranách, dve sochy svätcov a vo vrchole socha P. Márie s cherubínmi. Ďalšie 
štyri barok. bočné oltáre z čias okolo r. 1696 sú rovnakého typu majú stĺpovú architektúru s 
nadstavcom a oltárnymi obrazmi sv. Hieronyma, sv. Anny, Piety a Ukrižovania. Oltár Piety je 
písomnou správou datovaný do r. 1696. V tom istom čase vznikla aj barok. kazateľnica so 
stĺpmi členeným rečnišťom, na ktorom sú obrazy cirkevných otcov. Na vrchole volútového 
baldachýnu socha archanjela. Oltár sv. Františka, rokok. - klasicist. z posl. tretiny 18. stor., má 
pilastrovú architektúru s volútovým štítom a v strede obraz sv. Františka, obklopený po 
stranách dvoma sochami svätcov; v štíte oltára rokajová kartuša s františkánskym symbolom. 
Na predele oltára obraz trnavskej Madony, darovaný kostolu r. 1740. Organová skriňa s 
rokajovou ornamentikou pochádza z posl. tretiny 18. stor. V sakristii barok. oltár z r. 1740 s 
obrazom Piety; oltárnu menzu tvorí zamrežovaný hrob s telesnými pozostatkami rehoľného 
martýra. Na paramentári sochy sv. Františka Assisi. a sv. Antona Pad., barok. z 18. stor. 
Súčasne s budovou kostola bol postavený kláštor. Jeho dvojpodlažná trojkrídlová .budova je 
pristavaná k záp. fasáde kostola. Hlavná fasáda s akcentovaným stredným rizalitom je čle-
nená lizénovým rámom. Na osi rizalitu barok stĺpový portál s rozoklaným frontónom. v ktorom 
je kartuša s datovaním 1692. Budova stavebne tvorí dvojtrakt s okružnou krížovou chodbou, 
orientovanou do rajského dvora, ktorý uzatvára budova kostola. Na chodbe boli barok. maľby 
zo zač. 18. stor. 

Farský kostol sv. Štefana krá ľa (kat.) got.,spomínanýr.1424, postavený na mieste 
staršieho kostola. Got. fragmenty -plamienková kružba v oknách, polygonálne prípory s 
rímsovými hlavicam1 v presbytériu, lomený portál sakristie, kamenné pastof6rium a pätkové 
rímsy víťazného oblúka -kladú vznik kostola do obdobia okolo r. 1400. V 1. pol. 17. stor., keď 
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kostol patril evanjelikom, znovu ho zaklenuli renes. klenbou so štukovými ornamentam1 a do 
lode vstavali okružnú protestantskú emporu, budovanú na pilierových arkádach. Veža k 
hlavnej fasáde pristavaná r.1770. Renes. lunetová klenba presbytéria dosadá na got. 
polygonálne prípory a v lodi spočíva na rímsach pilierov. Fasáda kostola s akcentovanou 
vežou členená lizénovým rámami, presbytérium got. opornými piliermi. V kostole sa zachovala 
pôv. renes. 'kamenná dlážka. Hlavný oltár, barok., postavil koncom 17. stor. prepošt Haško na 
mieste got. oltára z r. 1424. Komponovaný do miernej konkávy s bohatou stĺpovou 
architektúrou s rozoklaným segmentovým front6nom a zakončený nadstavcovým štítom, v 
ktorom je oválny obraz obklopený sochami sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava uhor. V strede 
architektúry obraz sv. Štefana. Bočný oltár sv. Jána Nep., barok. s rokok. prvkami, dala 
vyhotoviť Klára. Berényiová v pol.18. stor. Dekoratívne chápaný oltár s pilastrovou 
architektúrou a iluzívnym, z mráčikov budovaným štítom, má uprostred anjelmi nesený obraz 
sv. Jána Nep. a po stranách na volútových konzolách sochy svätcov. V nadstavci je obraz 
najsv. Trojice obklopený bustami svätíc. Bočný oltár P. Márie, barok. z konca 17. stor., je toho 
Istého architektonického typu ako hlavný oltár a má po stranách na konzolách a úsekoch 
front6nu stojace sochy štyroch evanjelistov. V strede je neskorogot. barokovo prirezaná socha 
Madony z konca 15. stor., ktorá bola r. 1718 prenesená zo zničeného kostola v Haluziciach. V 
pristavanej bočnej kaplnke kostola je barok. oltár Piety z konca 17. stor.; má etážovú 
architektúru s točenými stĺpmi a bohatú plastickú výzdobu so 14 sochami svätcov. V ústrednej 
nike je socha Piety šaštínskeho typu. Kazateľnica neskorobarok~ z posl. tretiny 18. stor.; má 
na volútovom baldachýne sochu Dobrého pastiera. Lavice ranobarok. vyrezávané s ušnicovou 
ornamentikou z 2. pol. 17. stor. Organová skriňa trojdielna je rokok. z 2. pol. 18. stor. V 
presbytériu zamurovaná kamenná nápisová náhrobná doska z r. 1623. Na fare barok. kalichy 
zo 17. a 18. stor. a rokok. monštrancia z 2. pol. 18. stor., barok. pohrebný štít Ladislava 
Révayho z r. 1661 s figurálnym rezbárskym orámovaním.  

Prícestná kaplnka sv. Jána Nep ., neskorobarok., postavená v z.pol.18. stor. 
Trojuholníková dispozícia, na všetky strany otvorená arkádou. V strede nadživotná socha sv. 
Jána Nep. (bez podstavca).  

V obci troji čný st ĺp klasicist. z 1. pol. 19. stor. Na vysokom stĺpe situované súsošie.  
Cintorín (žid.)  na úpätí hradného svahu s kamennými náhrobníkmi  z r. 1739-1845, 

zväčša empírových typov.  
Pamätné tabule : na budove kat. fary na pamäť spisovateľa Martina Medňanského (1840 

až1899), z bieleho mramoru; na rodnom dome (č.134) geol6ga, paleontol6ga a botanika 
Dionýza Štúra (1827-1893); na budove ev. a. v. fary na počesť Jozefa Miloslava Hurbana 
(1817-1888),vodcu slovenského povstania v r. 1848-49 (budova fary je na mieste, kde stál 
Hurbanov rodný dom); je z bieleho mramoru s reliéfom v hornej časti. 

B.k.1.3 K ULTÚRNO – HISTORICKÉ DEDIČSTVO 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín ako miestne príslušný správny orgán na úseku 

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

B.k.1.3.1 Nariadenie Okresného úradu v Tren číne o vyhlásení územia historického jadra 
Beckova za pamiatkovú zónu 

Okresný úrad v Trenčíne podľa §6 zákona SNR č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a podľa §7 zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy 
vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie: 
Článok 1 
Účelom vyhlásenia územia za pamiatkovú zónu, je uchrániť časť sídelného celku 

a zabezpečiť jeho ďalšiu záchranu, regeneráciu a využitie. 
Článok 2 
Hranica pamiatkovej zóny je vyznačená v prílohe tohto nariadenia (textovým popisom a 

grafickým plánom) – (pozn. viď výkres komplexného urbanistického rozboru). Orgány 
územného plánovania vyznačia hranice pamiatkovej zóny Beckov v územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Mapové podklady a písomné doklady 
vyhlásenej pamiatkovej zóny sú uložené na referáte kultúry Okresného úradu a na odbore 
územného plánovania príslušného mestského a okresného úradu u krajskej organizácii štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a u Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, taktiež u orgánu 
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geodézie a kartografie musí byť vyznačená v meračských a písomných operátoch evidencie 
nehnuteľností. 
Článok 3 
Predmetom ochrany v pamiatkovej zóne je najmä: 
a) historický pôdorys a jeho prislúchajúca priestorová a hmotová skladba, zachovaný 

historický interiér, zachovaný priebeh mestského opevnenia a hradobná priekopa 
b) historická panoráma pamiatkovej zóny a hlavné dominanty v rámci interiéru mesta 
c) nehnuteľné kultúrne pamiatky, objekty navrhnuté na zápis do Ústredného zoznamu i 

ďalšie objekty dotvárajúce charakter pamiatkovej zóny, vyznačené v podkladoch pamiatkovej 
zóny 

d) verejná a vyhradená zeleň 
e) charakteristické špecifické časti na území pamiatkovej zóny 
Článok 4 
Pre starostlivosť na území pamiatkovej zóny sú určené nasledujúce podmienky: 

- primerane využívať', udržovať a postupne regenerovať', obnovovať kultúrne 
pamiatky a ich súbory 

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

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

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

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

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

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

Článok 5 
Kontrolu a dozor vo veciach pamiatkovej starostlivosti a pamiatkovej zóne Beckova 

vykonáva Okresný úrad v Trenčíne. 
Článok 6 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 1991. 
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B.k.1.4 ZOZNAM NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK ZAPÍSANÝCH V ÚSTREDNOM ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU SR PODĽA VÝPISU Z 
EVIDENCIE ÚZPF, KDE SÚ UVEDENÉ ĎALŠIE IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE .: 

Sú to nasledovné nehnuteľné národné kultúrne pamiatky : 
 

číslo Adresa 
Or. č. 

parc. 
č. 

miestna časť názov kultúrnej pamiatky vlastník 
správca 

NKP, PR, PZ 
dátum 
vyvlastnenia 

1174/0 
1174 

BECKOV 
0 

 
686 

Beckov 
V parku pod 
hradom 

Pomník PADLÍ - I.+II. 
S.V. 

Obecný úrad, Beckov 180 PZ  
26/09/65 

1180 /1-18 BECKOV   HRAD S AREÁLOM Beckovský 
hrad 

 NKP PZ 
26/09/63 

1180/1 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

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

1180 / 2 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

NÁDVORIE  
Nádvorie dolné 

DOLNÉ 
 

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

1180/3 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

OPEVNENIE HRADU  
Opevnenie dol. nádvoria 

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

1180/4 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

BAŠTA DELOVÁ  
Delová bašta 

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

1180/5 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

PALÁC HRADNÝ  
Renesančný palác 

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

1180/6 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

BAŠTA. Západná bašta 
 

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

1180/7 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

PALÁC HRADNÝ II.  
Priečny palác 

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

1180/8 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

KAPLNKA HRADNÁ 
 

R.K. 
 

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

1180/9 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

PALÁC HRADNÝ III.  
Gotický hrad 

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

1180/10 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

NÁDVORIE HRADNÉ  
Nádvorie s cisternou 

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

1180/11 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Horný hrad 

OPEVNENIE HRADU HRADNÉ 
NÁDVORIE 

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

parc. 
č. 

miestna časť názov kultúrnej pamiatky vlastník 
správca 

NKP, PR, PZ 
dátum 
vyvlastnenia 

1180/12 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Dolný hrad 

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

1180/13 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Dolný hrad 

NÁDVORIE 
 

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

1180/14 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Dolný hrad 

STUDŇA  
Hradná studňa 

HRADNÁ 
 

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

1180/15 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Predhradie 

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

1180/16 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov 
Predhradie 

BAŠTA VSTUPNÁ 
 

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

1180/17 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  
Predhradie 

BARBAKAN 
 

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

1180/18 
1180 

BECKOV 
0 

384 Beckov  PREDHRADIE 
 

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

1184/0  
1184 

BECKOV 
0 

385, 
386 

Beckov 
Úpätie hrad. 
svahu 

CINTORÍN ŽIDOVSKÝ  
Židovský cintorín 

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

PZ 
26/09/64 

2165/0  
2165 

BECKOV 
0 

626-
628 

Beckov 
Námestie 

KÚRIA 
Býv. župný sirotinec 

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

2164/0  
2164 
 

BECKOV 
3 

624, 
625 

Beckov 
Námestie 
 

KÚRIA 
Kúria dubnická 
 

NÁROŽNÁ 
 

Nedoriešené vlastnícke vzťahy 
Obecný úrad, Beckov 180 

PZ  
10/12/74 
 

1181/1-2 BECKOV  Beckov 
 

KLÁŠTOR  
FRANTIŠKÁNOV 

   

1181/1 
1182 

BECKOV 
6 

685, 
684 

Beckov 
pri hlavnej ceste 
 

KLÁŠTOR 
 FRANTIŠKÁNOV 
 

 Slovenská katolícka charita, 
Bratislava 
Heydukova 14 Charitný 
domov, Beckov 

PZ 26/09/64 
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Na uvedené nehnuteľné národné kultúrne pamiatky a územie Pamiatkovej zóny Beckov sa 
vzťahujú ustanovenia zákona NR SR číslo 49/2002 Z . z. o ochrane pamiatkového fondu a sú 
predmetom pamiatkového záujmu a ochrany. Táto skutočnosť je zahrnutá do pripravovaného 
územného plánu obce Beckov. 

B.k.2 KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

B.k.2.1 PRÍRODNÉ KRAJINNO -ESTETICKÉ A EKOLOGICKÉ FAKTORY  
Beckovská brána predstavuje dôležitú fyto a zoogeografickú hranicu, za ktorú sa ďalej  na 

sever nerozšírili mnohé teplomilné rastlinné a živočíšne druhy. Predstavujú tu dôležitý doklad 
vývoja a migrácie xerotermnej flóry v postglaciálnych obdobiach na Slovensku. Vzácnejšie 
druhy organizmov na samotnej nive Váhu prežívajú len na malých plochách (štrkové lavice, 
mŕtve ramená), nakoľko pôvodné lužné spoločenstvá boli takmer úplne zlikvidované. 

Pri Beckove sa zachovali zvyšky mäkkého vŕbovo – topoľového luhu len v tesnej blízkosti 
koryta Váhu v inundácii oddelenej hrádzou. 

Pahorky predhoria Považského Inovca boli výrazne zmenené ľudskou činnosťou- pôvodné 
teplomilné dubiny a dubohrabiny boli zlikvidované a premenené na extenzívne pasienky 
a ornú pôdu. 

Pestrosť teplo a suchomilných spoločenstiev na vápencovo-dolomitickom podloží zvyšujú 
náveje spraší a sprašových hlín. Vyvinuli sa na nich spoločenstvá s mrvicou perovitou 
/Brachypodium pinnatum/, hlaváčikom jarným /Adonis vernalis/, ľanom chlpatým /Linum 
hirsutum/, vstavačom vojenským /Orchis militaris/, vstavačom trojzubým /Orchis tridentata/ 
a ďalšími vzácnymi druhmi. Na plytších pôdach rastie kavyľ /Stipa/, poniklec veľkokvetý 
/Pulsatilla grandis/, čerešňa krovitá /Cerasus fruticosa/ a ďalšie druhy skalného bezlesia. Na 
ojedinelých výstupoch kyslých kremencov sa vyvinuli malé enklávy kyslomilných spoločenstiev 
s porastami vresu obyčajného /Calluna vulgaris/. 

Xerotermné rastlinné spoločenstvá hostia aj špecifickú teplo a suchomilnú faunu, väčšinou 
juhoeurópskeho pôvodu. Živočíšstvo je preskúmané oveľa menej. V PR Beckovské skalice 
bolo zistených 94 druhov pavúkov. V súčasnosti prebieha výskum ďalších živočíšnych skupín, 
napr. dvojkrídlovcov. Z chránených druhov hmyzu sú tu hojné napr. modlivka zelená /Mantis 
religiosa/, vidlochvost ovocný /Papilio podalirius/ i feniklový/Papilio machaon/, vyskytuje sa 
i roháč veľký /Lucanus cervus/ a viaceré vzácne druhy fuzáčov. Z chránených stavovcov sú na 
teplomilné spoločenstvá viazané viaceré plazy – užovka hladká /Coronella austriaca/, jašterica 
zelená /Lacerta viridis/, jašterica múrová /Lacerta muralis/  a slepúch obyčajný /Anguis fragilis/. 

Pri obnove lesov boli do xerotermných podmienok vysádzané nepôvodné dreviny ako  agát 
biely /Robinia pseudoacacia/   a borovica čierna/ Pinus nigra/. Borovica trpí v posledných 
rokoch hubovými ochoreniami a z porastov je hromadne odstraňovaná. 

B.k.2.2 OCHRANA PRÍRODY A  KRAJINY (CHRÁNENÉ ČASTI ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÉ PÁSMA  
PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV) 

B.k.2.2.1 Prírodné rezervácie so 4. stup ňom ochrany 
• Prírodná rezervácia Sychrov, vyhlásená v 1984 s rozlohou 0,48 ha. Nachádza sa východne od 

obce v Považskom Inovci (370 m n.m.). Popri xerotermnej stepnej a vápnomilnej lesnej 
vegetácii je táto lokalita jedným z najsevernejších miest výskytu hlaváčika jarného (Adonis 
vernalis). Výskyt vzácnych zástupcov entomofauny. 

• Prírodná rezervácia Beckovské Skalice, vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v 
Trenčíne č. 212003 z 20. októbra 2003 s rozlohou 29,5 ha. Táto je zároveň aj navrhovaným 
územím európskeho významu (SKUEV) v rámci druhej etapy budovania súvislej európskej 
sústavy chránených území NATURA 2000. Platí tu štvrtý stupeň ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z.z. Rezervácia sa nachádza v južnej časti katastra obce. Územie je ojedinelým 
zvyškom antropogénnych pasienkov a riedkolesia v Beckovskej bráne a predstavuje veľmi 
cennú geomorfologickú, botanickú i zoologickú lokalitu. Je refúgiom mnohých chránených 
a ohrozených druhov organizmov a zároveň miestom existencie viacerých druhov biotopov. 
Územie významné z hľadiska ekologickej stability a vysokého stupňa biodiverzity. 

B.k.2.2.2 Prírodné pamiatky so 4.stup ňom ochrany 
• Prírodná pamiatka Beckovské hradné bralo, vyhlásená v 1963 s rozlohou 1,75 ha. 

Geomorfologický útvar s významným estetickým vplyvom v krajine,  ktorý vznikol pôsobením 
selektívnej erózie Váhu. Výskyt tarice skalnej (Alyssum saxatile). 

• Prírodná pamiatka Skalka pri Beckove, vyhlásená v 1983 s rozlohou 0,39 ha. Územie 
predstavuje geomorfologický útvar, tzv. vápencový tvrdoš, ktorý sa vynára z aluviálnej nivy 
Váhu ako zvyšok mezozoickej obalovej série Považského Inovca. 
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B.k.2.2.3 Chránený areál 
• Chránený areál  Lipový sad, vyhlásený v 1983 s rozlohou 0,99 ha. Predmetom ochrany sú 

lipy, parčík v centre obce, areál je zároveň vodným zdrojom s ochranným pásmom I. stupňa 

B.k.2.2.4 Chránené stromy 
• Lipy v Župnom sirotinci, vyhlásené v r.1983.V súčasnosti ošetrené. 

B.k.2.2.5 Genofondová plocha 
• Genofondová plocha „Poniklecová medza“, pasienok s poniklecom a hlaváčikom je 

potenciálnym chráneným územím 
• Malá Zelená voda 
• Baranov cípec 
• Liahniská v Kamienke 
• Beckovská jaskyňa 

B.k.2.2.6 Významný krajinný prvok 
Okrem ostatných prvkov definovaných v iných podkapitolách, sú  pre záujmové územie 

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

B.k.2.3 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A  TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES 
A EKOSTABILIZA ČNÝCH OPATRENÍ 

B.k.2.3.1 Štruktúra krajiny 
Obec Beckov môžeme charakterizovať ako významnú historickú a zároveň prírodovednú 

lokalitu. Svedčí o tom, okrem iného, aj názov Beckovská  brána, ktorým sa označuje zúžená 
časť nivy Váhu medzi Beckovom na jednej strane rieky a Trenčianskymi Bohuslavicami, resp. 
Novým Mestom nad Váhom na protiľahlej strane. V tomto zlomovom a brodovom úseku Váhu 
prechádza najsevernejší výbežok Podunajskej nížiny v Trenčiansku kotlinu. V tomto priestore 
sa najviac k sebe približujú Malé Karpaty a Považský Inovec. Oproti Beckovu je situovaný 
vápencový masív Tureckého vrchu, ktorý je súčasťou  Považského podolia. Na modelovaní 
Beckovskej brány sa v rozhodujúcej miere podieľal Váh, ktorý od konca treťohôr a počas 
štvrtohôr vymodeloval svojou eróziou a denundačnou činnosťou nivu stredného Považia do 
súčasnej podoby. Vážske sedimenty ležia na horninách bradlového pásma, ktoré sa vo 
väčších hĺbkach stýka s obalovou sériou Považského Inovca. Tieto majú komplikovanú stavbu. 
V okolí Beckova je vyvinutá Beckovská séria budovaná tmavšími vápencami a dolomitmi, 
sivými vápencami a tmavšími dolomitmi a len zriedkavo aj svetlosivými celistvými vápencami 
s hľuzami rohovcov.  

Z prevažne jurských vápencov je budované aj beckovské hradné bralo, ktoré je súčasťou 
Inoveckého predhoria, podobne ako aj nízke  pahorky nad Beckovom. Tento vápencový 
tvrdoš, podobne ako aj Skalka pri Beckove, vznikli pôsobením selektívnej erózie Váhu. Tvrdé 
odolné vápence v dôsledku veľkej priepustnosti natoľko vzdorovali Váhu, že neboli znižované 
ani odnesené, takže dnes vyčnievajú z riečnej nivy do výšky cca 60 m, resp. 20 m. Keďže ide 
o krajinársky veľmi pôsobivé geomorfologické útvary, boli oba vyhlásené za prírodné pamiatky 
podľa platnej legislatívy (zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení). 

Považský Inovec je  stredne vysoké pohorie s mierne teplým podnebím v v bukovo – 
dubovom pásme, kde lesnatosť územia dosahuje až 90 %. V pohorí sú priemerné januárové 
teploty do -6°C, v júli 14-17°C s priemernými zrážk ami 700-900 mm. Územie patrí k Povodiu 
Váhu. 

B.k.2.3.2 Obraz sídelného útvaru v krajine a krajin no – estetické hodnoty územia 
Pomenovanie identity územia - miestneho kultúrneho a prírodného bohatstva naberá na 

dôležitosti v súčasnej ére globalizácie, kedy svet má tendenciu sa uniformovať. Interpretáciu 
miestneho dedičstva považujeme za hlavný predpoklad šetrných foriem  cestovného ruchu 
založených na poznávaní a odhaľovaní miestnych pôvabov.  
Dominanty v krajine 

Hrad, kostoly, kaplnky  krížovej cesty = génius loci. Tento obraz tvorí niečo veľmi typické, 
neopakovateľné v inom prostredí, charakteristické pre obec Beckov – podčiarkujúce jeho 
bohatú históriu zasadenú v unikátnom prírodnom prostredí. 

Prírodné dominanty sú tvorené dvoma druhmi prírodných prvkov: 
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• horizont Považského Inovca, jeho predhorie a najmä hradné bralo situované v strede dediny 
• údolie rieky Váh tvoriace prirodzené rozhranie medzi celkami Považský Inovec a Malé Karpaty 

Horizonty: 
• Považský Inovec – tvorí „kulisu“ obce, v pohľade možno rozoznať horizonty 1., 2. a 3. rádu 
• Malé Karpaty na opačnej strane tvoria optickú protiváhu pri výhľadoch do krajiny 
• Výhľadové body v priestore boli identifikované výhľadové body dvojakého charakteru 

zachytávajúce obec ako celok: 
• pohľady „dovnútra“ odkiaľ možno pozorovať typickú siluetu obce, jej dominanty a charakter 

(výhľadový bod Skalice a výhľadový bod Váh, resp. Val) 
• pohľady „von“  umožňujúce vnímanie krajiny a pohľady smerom do údolia Váhu (výhľadový 

bod hradné bralo). 
Prírodné krajinno - estetické a ekologické faktory 

Beckovská brána predstavuje dôležitú fyto a zoogeografickú hranicu, za ktorú sa ďalej  na 
sever nerozšírili mnohé teplomilné rastlinné a živočíšne druhy. Predstavujú tu dôležitý doklad 
vývoja a migrácie xerotermnej flóry v postglaciálnych obdobiach na Slovensku. Vzácnejšie 
druhy organizmov na samotnej nive Váhu prežívajú len na malých plochách (štrkové lavice, 
mŕtve ramená), nakoľko pôvodné lužné spoločenstvá boli takmer úplne zlikvidované. 

Pri Beckove sa zachovali zvyšky mäkkého vŕbovo – topoľového luhu len v tesnej blízkosti 
koryta Váhu v inundácii oddelenej hrádzou. 

Pahorky predhoria Považského Inovca boli výrazne zmenené ľudskou činnosťou- pôvodné 
teplomilné dubiny a dubohrabiny boli zlikvidované a premenené na extenzívne pasienky 
a ornú pôdu. 

Pestrosť teplo a suchomilných spoločenstiev na vápencovo-dolomitickom podloží zvyšujú 
náveje spraší a sprašových hlín. Vyvinuli sa na nich spoločenstvá s mrvicou perovitou 
(Brachypodium pinnatum), hlaváčikom jarným (Adonis vernalis), ľanom chlpatým (Linum 
hirsutum), vstavačom vojenským (Orchis militaris), vstavačom trojzubým (Orchis tridentata) 
a ďalšími vzácnymi druhmi. Na plytších pôdach rastie kavyľ (Stipa), poniklec veľkokvetý 
(Pulsatilla grandis), čerešňa krovitá (Cerasus fruticosa) a ďalšie druhy skalného bezlesia. Na 
ojedinelých výstupoch kyslých kremencov sa vyvinuli malé enklávy kyslomilných spoločenstiev 
s porastami vresu obyčajného (Calluna vulgaris). 

Xerotermné rastlinné spoločenstvá hostia aj špecifickú teplo a suchomilnú faunu, väčšinou 
juhoeurópskeho pôvodu. Živočíšstvo je preskúmané oveľa menej. V PR Beckovské skalice 
bolo zistených 94 druhov pavúkov. V súčasnosti prebieha výskum ďalších živočíšnych skupín, 
napr. dvojkrídlovcov. Z chránených druhov hmyzu sú tu hojné napr. modlivka zelená (Mantis 
religiosa), vidlochvost ovocný (Papilio podalirius) i feniklový (Papilio machaon), vyskytuje sa 
i roháč veľký (Lucanus cervus) a viaceré vzácne druhy fuzáčov. Z chránených stavovcov sú na 
teplomilné spoločenstvá viazané viaceré plazy – užovka hladká (Coronella austriaca), jašterica 
zelená (Lacerta viridis), jašterica múrová (Lacerta muralis)  a slepúch obyčajný (Anguis 
fragilis). 

Pri obnove lesov boli do xerotermných podmienok vysádzané nepôvodné dreviny ako  agát 
biely (Robinia pseudoacacia)   a borovica čierna (Pinus nigra). Borovica trpí v posledných 
rokoch hubovými ochoreniami a z porastov je hromadne odstraňovaná. 

B.k.2.3.3 Potenciálna vegetácia záujmového územia  
Pozdĺž Váhu: lužné lesy vŕbovo-topoľové, lužné lesy nížinné. V predhorí ostrovčeky 

dubovo-cerových lesov a dubovo-hrabových obklopené lúkami a pasienkami, tiež holorubmi. 
NSKV (nelesná stromová a krovitá vegetácia) je v priestore Trenčianske Stankovce - 

Beckov minimálne zastúpená na poľnohospodárskej pôde, ďalej zaberajúca dolné časti 
svahov Považského Inovca,  rozptýlená v malých skupinkách v terénnych depresiách 
a temenách poľnohospodársky neobrábaných plôch. Drevinové zastúpenie: agát, lipa, javor 
poľný, javor mliečny, dub letný, čerešňa vtáčia. Túto základnú drevinnú skladbu dopĺňa vŕba, 
hruška planá, topoľ a krovinný podrast v závislosti od pôdneho substrátu je zastúpený 
bršlenom, zimozelom, hlohom, lieskou, vtáčím zobom. 

Krajinný priestor nivy Váhu tvoria dreviny vŕbovo-topoľového spoločenstva tzv. mäkký luh 
(topoľ kanadský, vŕba, prímesi agátu, na zamokrených častiach nivy jelša a jaseň. 
V niektorých priestorov ako zvyšky pôvodných spoločenstiev). Medzihrádzový priestor sa 
využíva ako pasienky. 

V záujmovom území sa nachádzajú nasledovné prvky siete územného systému ekologickej 
stability identifikované RÚSESom: 
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Biokoridor nadregionálneho významu 
• tok rieky Váh a medzihrádzový priestor, ktorý prechádza územím zo severu na juh 

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

Biocentrá regionálneho významu 
• Drieňový vrch v Považskom Inovci 
• vodná nádrž  Zelená voda 

Výstupy z dokumentov R-ÚSES, M-ÚSES 
Odvodené z plošného podielu krajinných prvkov a ich rôznej krajinnoekologickej 

významnosti: 
• ekologická kvalita priestorovej štruktúry katastrálneho územia obce Beckov je v intervale 0,61 

- 0,7. Za najpriaznivejšiu sa považuje hodnota 0,91 - 1. 
• ekologická kvalita štruktúry extravilánu je v Beckove 6. Najpriaznivejšia hodnota je 9. 
• ekologická kvalita štruktúry intravilánu je 0,51 - 0,6. Najpriaznivejšia hodnota je 0,7. 
• veterná erózia - nepatrná až takmer žiadna, mierna až stredne silná v predhorí 
• vodná erózia - nepatrná až takmer žiadna, v predhorí mierna až silná 

B.k.2.3.4 Klasifikácia pod ľa charakteru a funkcie ekostabiliza čných a stresových faktorov 
Klasifikácia vychádza z výkresu reálneho ÚSES. Územie podľa charakteru a funkcie 

ekostabilizačných a stresových faktorov klasifikujeme nasledovne: 
• plochy s primárnou funkciou ochranu genofondu (lokality genofondu a zachovaných biotopov) 

– potenciálne plochy pre definovanie biocentier a biokoridorov 
• plochy s funkciou ochrany vybraných zložiek krajiny (ekostabilizácia krajinného systému) – 

stabilizácia ohrozenej ornej pôdy 
• plochy koncentrácie stresových faktorov 
• ostatné plochy, ktoré nie je možné zaradiť do predchádzajúcich kategórií 

Územie bolo klasifikované na základe výskytu ekostabilizačných prvkov v krajine, resp. na 
základe rozmiestnenia stresových faktorov. Najdôležitejším ukazovateľom sú údaje 
o genofondových lokalitách a významných biotopoch. 

Riešené územie bolo klasifikované na základe genofondových lokalít nasledovne: 
ekostabiliza čný ú činok krajinných prvkov 

• veľmi vysoký  -  zachované pôvodné biotopy, porasty zložením blízke pôvodnej vegetácii, 
zachované vzácne druhy a flóry 

• vysoký – územie pokryté vegetáciou, nepôvodnými lesnými porastami, brehové porasty 
potokov 

• stredný – záhrady rodinných domov, parky, sady, trvalé trávne porasty, sprievodná vegetácia 
ciest 

• nízke  (bariérové prvky) – priemyselné, poľnohospodárske výrobné areály, komunikácie, orná 
pôda, obnažený pôdny substrát 

• žiadny až negatívny – devastované plochy, kontaminované pôdy, skládky odpadu 
Klasifikácia pod ľa determinánt v krajine 
Za určujúci determinant reálneho stavu ÚSES považujeme súčasnú krajinnú štruktúru.  

B.k.2.3.5 Ekologická stabilita biotopov 
Lesné porasty sú väčšinou najlepším potenciálom pre budovanie prvkov systému 

ekostability v území. Katastrálne územie obce Beckov v predhorí Považského Inovca tieto 
predpoklady má. Relatívne stabilné lesmé ekosystémy s drevinnou skladbou zodpovedajúcou 
stanovištným podmienkam, s vysokou autoregulačnou funkciou a schopnosťou lesných 
porastov sú dobrým základom pre vytvorenie funkčnej kostry ekologickej stability územia. 
Takéto plochy lesov majú v metodologickom ponínamí najvyšší stupeň ekologickej stability. 
Z hľadiska ekostabilizačných faktorov je územie charakterizované ako relatívne stabilné 
(RÚSES). 

Ekologickú stabilitu v poľnohospodárskej krajine možno podporiť predovšetkým systémom 
ekostabilizačných opatrení (agrotechnických, agromelioračných, agrochemických).  Práve tieto 
zabezpečujú na poľnohospodárskej pôde celoplošné pôsobenie ÚSES. Bez  ich rešpektovania 
môže dôjsť k významnému ohrozeniu najmä pôdnych a vodných zdrojov a následne 
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i k situácii, že navrhované prvky kostry ÚSES –  biocentrá, biokoridory, interakčné prvky – 
nebudú v dostatočnej miere plniť im prisudzované ekologické funkcie. 

B.k.2.3.6 Rekreácia a cestovný ruch vo vz ťahu ku krajine 
Územie má v tomto smere veľký potenciál, kvôli neregulovanému využívaniu niektorých 

lokalít nastávajú strety záujmov prejavujúce sa v zhoršovaní kvality životného prostredia. Je 
preto nutné zachovávať podmienky ochrany krajiny najmä pri využívaní nasledovných 
rekreačných území a zón:  

• Beckovský hrad (chránené územie) - horolezecká lokalita 
• Zelená voda (letná rekreácia) - tlak na výstavbu, neregulované zvyšovanie hrádzí 
• Rieka Váh (nadregionálny biokoridor) - výruby brehovej vegetácie 
• Chránené územia – návštevnosť (prioritná ochrana územia) 
• Záhradkárska osada (odstránenie medzí)  - súčasná erózia 
• Kamienka (liahniská obojživelníkov) - návrh turistického využívania 

B.k.2.4 ZÁVERY A ODPORÚČANIA  
B.k.2.4.1 Posilnenie stability a diverzity krajiny   

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

Agroenvironmentálny program - zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu prvkami 
vegetácie vo forme biokoridorov. Alternatívne poľnohospodárstvo v pásmach hygienickej 
ochrany a územiach začlenených do ÚSES. 

Zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej veg etácie  pozdĺž tokov a ciest 
v krajine. 

Doplnenie vegetácie pre kompozičné dotvorenie centra obce. Vyššie poschodie vegetácie 
v poľnohospodárskej krajine absentuje  návrh na doplnenie stromoradí v krajine, brehovej, 
plošnej a rozptýlenej zelene. 

Zabezpečiť reten čnú schopnos ť v krajine. Návrh ekologicko – vodohospodárskych 
opatrení spomaľujúcich odtok a zvýšenie retenčného účinku povodia, založenie mikrodepresií. 

Permanentný monitoring a sanácia neriadených skládo k. 
Program obnovy dediny. Pokračovať v rozvoji vidieka postavenom na kultúrno - 

historických, urbanisticko - architektonických a prírodných danostiach územia a regiónu. 
Rozvoj agroturistiky.  Podporiť poznávaciu, vidiecku, vodnú a cyklistickú turistiku. 

Vytvorenie potencionálneho cyklochodníka na ochrannom vale Váhu. 
Založenie nových prvkov ÚSES.  Výsadbu nových prvkov vegetácie riešiť v súlade 

s projektmi pozemkových úprav, v súlade s podmienkami a požiadavkami ochrany prírody 
a ÚSES. 

Vypracovanie krajinnoekologického plánu ako podklad u pre ÚPD.  Vzhľadom na to, že 
krajinnoekologický plán vo vyššom stupni dokumentácie nebol spracovaný, navrhujeme 
spracovanie v koordinácii s agroenvironmentálnym projektom záujmového územia v spolupráci 
s okolitými obcami regiónu. 

Z hľadiska ochrany pôdy pred fyzikálnou degradáciou  pôsobením vodnej erózie sa 
doporučuje vo vzťahu k poľnohospodárskym subjektom : 

1. Asanovať a stabilizovať erózne prejavy 
2. Realizovať biologické protierózne opatrenia /delimitácia kultúr/  
3. Znížiť hrozbu vodnej erózie pôdy a znečistenia povrchových vôd splavovaním ornej pôdy 
4. Dodržiavať stanovené zásady a limity používania priemyselných a organických hnojív 
5. Zvyšovať infiltračnú schopnosť pôdy 
6. Realizovať protierózne osevné postupy : 
- prednostne pestovať oziminy a viacročné krmoviny, najma ďatelinotrávne miešanky 
-  zabezpečiť pásové striedanie plodín 
-znižovať podiel okopanín 
/Agroenvironmentálny program pre Slovensko, Kováč, Sabo 2001/. Podrobné spracovanie 

managmentu poľnohosp. pôdy obce a regiónu zabezpečujú špec. dokumentácie ako Krajinno - 
ekologický plán obce alebo regiónu, Agroenvironmentálny program a p./ 
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Navrhnúť plochy za vyrúbané dreviny  (v zmysle § 48, od. 3 zákona č. 543/2002 obce sú 
povinné viest' evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu) 

B.k.2.4.2 Odporú čania vyplývajúce z riešenia ÚPN-O 
• tvorbu krajiny zabezpečiť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 
• navrhnutými opatreniami zabezpečiť zvyšovanie ekologickej stability územia 
• spracovať návrh regulatívov pre využívanie rekreačnej oblasti Zelená voda. 
• navrhnúť vytipované plochy z hľadiska životného prostredia  na podrobnejšie riešenie ÚPD 

zóny 
• spracovať Koncepciu zelene obce 
• koordinovať rozvojové projekty v s trvalou výsadbou zelene. 

B.l) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA . 

B.l.1 NÁVRH KONCEPCIE ROZVOJA DOPRAVY A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ  

B.l.1.1 Š IRŠIE DOPRAVNÉ VZŤAHY 
Priestor obce Beckov je územnou súčasťou dopravného subregiónu Nové Mesto-n/V. - 

Trenčín v južnej časti Trenčianského kraja. Vhodná geografická poloha v strednom Považí 
na dotyku trás nadregionálných dopravných ťahov tvorí značný potenciál pre hospodársky 
rozvoj obce. Katastrom obce prechádzajú významné dopravné ťahy železnice a cestnej siete, 
ktoré sú nadregionálnymi rozvojovými osami v území, ako aj ďalšie komunikácie: 

• V severnej časti katastra prechádza železničná trať č. M.120 ako magistrálny ťah siete ŽSR, 
ktorý spája významné stanice kraja na trase Bratislava – Nové Mesto-n/V. - Trenčín  – Žilina;  

• osobná a nákladná stanica je v neďalekom okresnom meste Nové Mesto n/V.; 
• napojenie obce na železničnú trať je realizované prostredníctvom systému verejnej 

autobusovej dopravy, alebo individuálnou dopravou obyvateľov; 
• katastrom obce vedie diaľnica D1 v trase paneurópskeho multimodálneho koridoru Va. 

Bratislava – Žilina –Košice- Ukrajina s vetvením na multimodálny koridor cesty VI. Žilina – 
Poľsko - Gdaňsk;  

• v severnej časti katastra prechádza cesta I/61;  
• hlavná cestná komunikácia obce - cesta II.triedy č. 507 (Gabčíkovo-Sereď- Piešťany-Beckov –

Žilina), prechádzajúc jej stredom tvorí cestný prieťah; 
• v juhovýchodnej časti katastra v lokalite Zelená Voda je vedená cesta II/515 ako spojka medzi 

prieťahom cesty II/507 a cestou I/61, ktorá umožňuje priame napojenie územia obce 
mimoúrovňovou križovatkou na diaľcu D1; 

• cesta III/50717 v juhovýchodnej časti katastra obce má miestny význam a napája priľahlé 
obce Rakov a Kálnicu s okolím. 

• autobusová stanica sa nachádza v dostupnosti cca 7 km v neďalekom okresnom meste Nové 
Mesto n./V., kadiaľ prechádzajú linky medzimestskej a diaľkovej autobusovej dopravy je, 
prostredníctvom miestnej  verejnej autobusovej dopravy, ktorá má 3 zastávky na území obce; 

• vodná cesta Váh je v bezprostrednom dotyku obce Beckov. Po jej splavnení až do Žiliny,  ako 
súčasť európskeho multimodálneho koridoru posilní potenciál pre hospodársky rozvoj územia; 

• Nad katastrom obce je vymedzený priestor vzletových a pristávacích rovín letiska Trenčín; 
• katastrálnym územím obce vedie po hrádzi Váhu hlavná Považská cyklistická magistrála, 

s možnosťou napojenia na obec Beckov podjazdom pod diaľnicou D1 v priestore pri štadióna 
priamo  na prieťah cesty II/507 obcou a na miestne komunikácie a poľné cesty v okolí, čím 
tvorí veľmi vhodné podmienky pre rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v dotyku obce. 

B.l.1.2 ZAŤAŽENIE KOMUNIKA ČNEJ SIETE  
Beckov je starodávna obec s významným historickým pozadím, ktoré až do súčasného 

obdobia symbolizuje hrad na beckovskom brale, ako významná doninanta stredného Považia. 
Tieto danosti ovplyvnili aj charakter a priestorové usporiadanie komunikačnej siete obce. 
Jemná historická štruktúra podhradia prvkami novej výstavby nadväzuje na hlavnú 
komunikačnú osnovu sídla, ktorá plní v súčasnosti aj nadmiestne funkcie ako prieťah cesty 
II/507 obcou. Paralelne vedená dialnica „odsala“ značný objem tranzitnej cestnej dopravy 
a prispela k podstatnému zníženiu zaťaženia v obci, ktoré v súčasnosti reprezentuje miestne 
a priľahlé medzioblastné prepravné vzťahy čím dosahuje len veľmi nízkych hodnôt. Po určitej 
konsolidácii dochádza opäť k miernemu nárastu, najmä v poslednom období, ktorý vyplýva 
predovšetkým z nárastu automobilizácie a zvýšenej hybnosti obyvateľstva, ktorá sa bude 
v budúcom období stabilizovať. 
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Priebeh zaťaženia intenzity cestnej dopravy vyplýva z výsledkov  pravidelného 
celoštátneho sčítania cestnej dopravy na vybranej cestnej sieti SR. Vo vzťahu k cestnej sieti 
na území obce Beckov môžeme podľa zdrojov Slovenskej správy ciest SSC Bratislava 
analyzovať intenzity na ceste II/507 v profile 82 240,ako aj na vedľajších sčítacích úsekoch 
ús.č. 8- 220 (II/507) a ús.č. 8- 3630  (II/515). Údaje sú uvedené v nasledovnej tabuľke 
v hodnotách ročného priemeru dennej intenzity – RPDI v skutočných vozidlách za 24hod 
v profile.  

B.l.1.2.1 VÝVOJ INTENZITY CESTNEJ DOPRAVY 
na cestnej sieti katastra obce Beckov [voz./24 hod.] 

II/507 II/507  
Rok    /   Cesta ús.č. 8- 220 Ús.č. 8-240 ús.č. 8- 3630 

 
Poznámka 

1990 1484 992 3164  
1995 1448 1029 2524 Pokles intenzity 
2000 1442 1019 3429  
2005 1606 1340 5859 Nárast 

Výsvetlívka: zvýraznené tmavo – zaťaženie úseku  v obci  
Vzhľadom na výhodné vedenie, usporiadanie križovatiek a nadväznosť na nadradenú 

cestnú sieť (D1,I/61), možno predpokladať, že aj vo výhľadovom období bude obec Beckov 
zaťažená prevažne len lokálnou a vonkajšou  cieľovou/zdrojovou cestnou dopravou a tranzitná 
doprava bude realizovaná na nadradenej cestnej sieti. 

B.l.1.3 ZÁSADY NÁVRHU RIEŠENIA DOPRAVY V  ÚPN-O OBCE BECKOV 
B.l.1.3.1 Úrove ň regionálna : 

• Nadradenú sieť cestných komunikácií je možno považovať za dobudovanú. Bude ju i naďalej 
tvoriť predovšetkým dialnica D1 a cesta I/61, ktorá vo veľmi výhodnej polohe vo vzťahu k obci 
prepája tento priestor na regionálne i nadregionálne dopravné trasy osobnej automobilovej, 
hromadnej i nákladnej dopravy. Tento významný polohový potenciál podstatnou mierou 
zvyšuje atraktivitu obce v jej ďalšom možnom hospodárskom rozvoji. 

B.l.1.3.2 Sie ť miestnych komunikácií 
• Hlavnú osnovu miestnej komunikačnej siete bude tvoriť cestný prieťah II/507, v zmysle STN 

73 61 10 vo funkčnej triede B2, šírkovom usporiadaní ako dvojpruhová, obojsmerná dopravne 
upokojená komunikácia s viacúčelovými pruhmi v kategórii MZ 12(11,5)50 resp. MZ 8,5/50, 
s pohyblivou šírkou uličnej čiary a vzhľadom na historickú a staršiu zástavbu okolia tejto cesty 
je s príležitostnými pozdĺžnymi nikami na parkovanie resp. vykladanie a nakladanie vozidiel 
dopravnej obsluhy.; Mimo zastavaného územia bude rešpektované výhľadové šírkové 
usporiadanie cesty II. triedy v kategórii C 9,5/70 v zmysle STN 736101. 

• na hlavnú osnovu nadväzujú  doplňujúce miestne obslužné komunikácie doplňujúcej miestnej 
siete vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 8/40. Prístupové komunikácie do 
novonavrhovaných obytných zón sú navrhnuté vo funkčnej triede C3 a kategórii MO 7,5/30 
prípadne MO 6,5/30, tak aby v nich boli rešpektované zásady upokojenia dopravy 
a bezpečnosti cestnej premávky; 

• miestne komunikácie v novonavrhovaných obytných zónach sú navrhnúté ako nemotoristické 
komunikácie vo funkčnej triede D1 s upokojenou dopravou a možnosťou dopravnej obsluhy 
a prístupom cieľových ciest rezidentov na vyhradené parkovacie a odstavné státia vkategórii 
MOU 5,5/30;  

• miestna komunikácia „Družstevná ulica“, spojujúca Poľnohospodárske družstvo s okolím je 
navrhnutá vo vhodnejšom priamom napojení na cestu II/507. 

B.l.1.3.3 Križovatky 
Jestvujúce i novonavrhované križovatky sú navrhované v bezbariérových úpravách, ako 

prvky upokojovania cestnej dopravy na hlavnej, doplňujúcej i prístupovej sieti miestnych 
komunikácií. 

B.l.1.3.4 Parkovanie a odstavovanie vozidiel 
Parkovanie a odstavovanie vozidiel rezidentov a návštevníkov Beckova sa navrhuje 

výlučne v objektoch, resp. na priľahlých vlastných pozemkoch, v zmysle požiadaviek 
Stavebného zákona a nadväzných predpisov a to v jestvujúcich, resp. novonavrhnutých 
objektoch. Je vylúčené parkovanie a odstavovanie osobných alebo nákladných vozidiel na 
chodníkoch resp. mimo vyznačených miest. Parkovacie plochy sú navrhnuté v nasledovných 
priestoroch: 
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• záchytné parkoviská pri Zelenej vode 
• parkovisko /úprava jestvujúceho/ pri kultúrnom dome 
• pri cintoríne 
• pri futbalovom štadióne 
• pri okraji historického jadra 

B.l.1.3.5 Nemotoristické komunikácie 
Centrálny priestor obce – sú vedené ako paralelné obojstranné chodníky pozdĺž prieťahu 

II/507 v premenlivej šírke podľa možností okolitej zástavby. Podobne na doplňujúcej 
a prístupovej sieti miestnych obslužných komunikácií.  

Na upokojených komunikáciach D1 využíva dopravný priestor  spoločne pešia, cyklistická  
a miestna cestná doprava 

Cyklistické komunikácie vo funkčnej triede D2 sú navrhnuté ako dvojpruhové obojsmerné 
cyklistické komunikácie nasledovne: 

- Považská cyklistická magistrála v trase hrádze pozdĺž Váhu s možnosťou 
využitia pre krátkodobú a dlhodobú rekreáciu a rozvoj turistického ruchu; 

- v priestore intravilánu obce sa predpokladá integrované využitie miestnych 
obslužných a upokojených komunikácii spoločne s miestnou dopravou. 

Obec bude napojená na cyklistické trasy po jestvujúcich miestnych komunikáciách a 
poľných cestách. V zastavanom území obce neuvažujeme so samostatnou cyklistickou trasou 
vzhľadom na charakter zástavby, jej šírkové usporiadanie. Preto cyklistu na trase cesty II/507 
je nutné rešpektovať ako rovnoprávneho účastníka cestnej dopravy. Diaľkové cyklistické trasy 
je potrebné realizovať pozdĺž rieky Váh a spojenie s obcou cez poľnú cestu a miestnu 
komunikáciu okolo futbalového štadióna. Ďalšie cyklistické trasy je možné realizovať v zhode s 
pešími trasami vedúcimi do okolitej prírody. 

Pri verejných, spoločensko-kultúrnych a športových objektoch budú realizované parkovacie 
zariadenia (estetické stojany na bicykle). 

Pešie komunikácie vo funkčnej triede D3 sú: 
- pozdĺž hlavných komunikácií sú navrhnuté chodníky v jestvujúcej polohe, 

resp. u novonavrhovaných či rekonštruovaných úsekov v minimálnej šírke 1,5 
m obojstranne, resp. kde to šírkové pomery neumožňujú jednostranne. 

- na prístupových miestnych komunikáciách aj so spoločným vedením chodcov 
a obslužnej dopravy s jasným vymedzením priestoru pre peších. 

Pri návrhu konštrukcií chodníkov, komunikácií a spevnených plôch je nutné uprednostniť 
riešenia umožňujúce prirodzené vsakovanie dažďovej vody (zatrávňovacie panely,zhutnené 
podložie bez betónovania a pod.) 

B.l.1.3.6 Hromadná doprava 
Vedenie liniek verejnej hromadnej dopravy SAD je v trase cesty II/507, na ktorej sú 

umiestnené  3 obojsmerné zastávky SAD s izochronami dostupnosti do    500 m, ktoré úplne 
pokrývajú požiadavky dostupnosti obyvateľov obce. 

B.l.1.4 ZÁVER - ODPORÚČANIA 
Ďalší nárast automobilovej dopravy bude zvyšovať nežiadúce dopady cestnej dopravy na 

okolie cestného prieťahu II/507 a tak nepriaznivo vplývať aj na kvalitu života obyvateľov obce, 
najmä v priľahlej obytnej zástavbe. Pre zmiernenie dopravného tlaku rastúcej intenzity cestnej 
dopravy na sídlotvorné funkcie uličného koridoru cestného prieťahu je potrebné tlmiť dopravné 
zaťaženie využitím viacúčelových pruhov pre cyklistickú a obslužnú nemotoristickú dopravu 
tak, aby umožňovali bezproblémový prejazd vozidiel cestnej dopravy. Zároveň  je potrebné 
všetky priečne väzby pre nemotoristickú dopravu cez miestne komunikácie, predovšetkým cez 
cestný prieťah II/507 riešiť bezbariérovo tak, aby  prispievali k sídlotvornému pôsobeniu 
miestnej komunikačnej siete a zvyšovaniu kvality života obyvateľov obce.  
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     Bratislava 2003 



Územný plán obce Beckov – textová časť 

88/108 

B.l.1.5 CHARAKTERISTIKY - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE  
Intravilán  

Komunikácia 
Kategória 
extravilán Kategória Funk čná trieda  Poznámka 

Diaľnica D-1 D 26,5/120 - - obojstranné odpočívadlo 
 
II/507 

 
C 9,5/70 

 
MZ 8/50 

 
B2 

a = 3,5 m 
viacúčelové pruhy pre cyklistov  
parkovanie v nikách 

III/50717 C 7,5/60 MZ 8/40 B3 a = 3,25 m 
Miestna obslužná  
doplňujúca 

 
- 

 
MO 8/40 

 
C2 

 
a = 3,0 m 

Miestna obslužná 
prístupová 

 
- 

MO 7,5/30   
 (MO 6,5/30)* 

 
C3 

 
a = 2,75 m 

Miestna upokojená  
- 

 
MOU  5,5/30 

 
D1 

a = 2,75 m 
šírka dopravného priestoru  11,5 m 

 
cyklistická 
 

 
- 

 
. 

 
D2 

Sú vedení na miestnych 
komunikáciách a = 1,20 m 
Šírka obojsmerných a=3,0m 

Poznámka: * v stiesnených podmienkach  
Vysvetlivky:   a – šírka pruhu 

B.l.2 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU  

B.l.2.1 J ESTVUJÚCI STAV : 
Obec je zásobovaná z vlastného vodného zdroja, ktorý je v centre obce. Od vodného 

zdroja sa voda výtlačným potrubím PVC DN 100 dĺžky a DN 150, PVC, dĺžky 470 m dopravuje 
do vodojemu 2 x 250 m3 s maximálnou hladinou 263,70 m.n.m. a minimálnou hladinou 259,70 
m.n.m., ktorý je situovaný nad obcou. 

Vodný zdroj je vŕtaná studňa priemeru 324 mm, hĺbky 9 m a s výdatnosťou 6 l/s. Nad 
studňou je vybudovaná čerpacia stanica o výkone 6 l/s. Vodný zdroj je chránený ochranným 
pásmom PHO 1 stupňa, ktorý je o rozmere 62 x 65 m. Ochranné pásmo PHO 1 stupňa je 
oplotené.  

Z vodojemu je voda gravitačne dopravovaná prívodným potrubím PVC DN 150, dĺžky 660 
m do obce. Rozvodné potrubia po obci sú z rúr liatinových DN 100 dĺžky 1340 m a PVC dĺžky 
3575 m. Z obecného vodovodu je cca 409 zásobovaných domácností. Potrubie je vedené 
v krajnici štátnej ceste a miestnych komunikáciách. 

Meranie spotreby vody je vo vodomerných šachtách, ktoré sú umiestnené za oplotením 
každého odberateľa vody. 

V katastri obce Beckov sa nachádza VZ, ktorým je zásobované poľnohospodárske družstvo 
a je zrealizovaný severne od družstva. 

Severne od obce v extraviláne sú zrealizované dva vrty DN 2 a DN 3 s odberom 40 l/s a to 
s odberom z vrtu DN 2 - 25 l/s a DN 3 - 15 l/s, hĺbka vrtom je 120 m, priemer vrtu 325 mm. 
Vodné zdroje majú vyhlásené PHO I. stupňa o rozmere 150 x 55 m a ochranné pásmo II. 
stupňa vnútorne a PHO II. vonkajšie. Pre využítie týchto vodných zdrojov bol v roku 1993 
spracovaný projekt, ktorý rieši prepojenie VZ DN 2 , DN 3 na výtlačné potrubie do vodojemu 
Beckov a ďalším prepojením pri Beckove na výtlačné potrubie DN 300 - Štvrtok nad Váhom.  

B.l.2.1.1 Bilancia spotreby vody – sú častný stav. 
Je prevedený v zmysle Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky čl.3 477/99-

810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných 
zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.  

Počet obyvateľov súčastný                                         1370 
A – Bytový fond  
1370  l/osoba/ deň   x135 l/os./d                                   184 950 l/deň 

zníženie špecifikácie potreby podľa čl. 53 od. 25%        46 238 l/deň 

spolu :                                                                            138 712 l/deň = 1,610 l/s 

B – ob čianska vybavenos ť  

1370 x 25 l/os /d                                                                 34 250 l/deň = 0,400 l/s 
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C + D Poľnohospodárstvo a priemysel 

Potreba vody pre poľnohospodárstvo a priemysel je vypočítaná v zmysle čl.3,Úpravy 
477/99-810, podľa súčasnosti stavu zvýšiť o 10%.  

Výpo čet :  
Skutočná spotreba vody v roku 2004 pre ostatných odberateľov je 8 100 m3/rok 
Priemerná potreba  
Qp = 8 100 m3/rok x 1,1 = 8 910 m3/rok = 24,41 m3/deň = 1 017 m/hod = 0,285 l/s 
Priemerná potreba vody       Qp 
A/     Bytový fond                                                               138 712 l/deň = 1,610 l/s 
B/     Občianska vybavenosť                                              34 250 l/deň =  0,400 l/s 
C + D/ Poľnohosp .a priemysel                                           24 410 l/deň = 0,285 l/s  

Spolu                                                                                 197 732 l/deň = 2,284 l/s 

Maximálna denná potreba vody  Qd = Qp x kd           kd= 1,6 
A/     Bytový fond                                                                  1,61 l/s x 1,6 = 2,576 l/s 
B/     Občianska vybavenosť                                                   0,4 l/s x 1,6 = 0,640 l/s 
C + D/ Poľnohospodárstvo a priemysel                             0,285 l/s x 1,6  = 0,465 l/s 

Spolu                                                                                                              3,672 l/s 
Maximálna hodinová potreba vody  Qh = Qd x kh       kh  = 1,8 
A/     Bytový fond                                                                2,576 l/s x 1,8 = 4,637 l/s 
B/     Občianska vybavenosť                                               0,640 l/s x 1,8 = 1,152 l/s 
C + D/ Poľnohospodárstvo a priemysel                              0,456 l/s x 1,8 = 0,821 l/s 
Spolu                                                                                                              6,610 l/s 
 

Obec Ročná potreba 
vody(m3/r) 

Priemerná potreba 
vody Qp (l/s) 

Max. denná potreba 
vody Qm (l/s) 

Max. hodinová 
potreba vody Qh (l/s) 

Beckov 71 843 2,284 3,678 6,610 

B.l.2.1.2 Posúdenie vodojemu 
Akumulácia vody je zabezpečovaná v existujúcom vodojeme V = 2 x 250 m3. 
Hladina vody vo vodojeme :        max. hladina 263,70 m.n.m. 
                                                     min. hladina 259,70 m.n.m. 
V zmysle STN 75 5302 čl. 4.3 je využiteľný objem vodojemu stanovený následovne: 
V = Qm + Qpož /m

3/ 
 Požiarna akumulácia  
Qpož = 3,6 x  q   x  h x  t 
Qpož = 3,6 x 6,7 x 2  x  2  = 96,50 m3 
Akumulácia pre poruchy 
            Qm          T 
Qpor = –––- x = –––- x 435 = 54 m3 

       25           24 
V = Qm + Qpož + Qpor 
V = 435 m3/d + 97 m3 + 54 m3 = 586 m3  – požadovaný objem. 
V zmysle STN 75 5302 čl. 4.3 využiteľný objem vodojemu sa navrhuje min. 60% 

maximálnej dennej potreby vody : 
Objem vodojemu : 
V = 435 m3/d x 0,6 = 261m3 
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že existujúci vodojem objemu 2 x 250 m3 vyhovuje pre 

akumuláciu vody pre obec Beckov.  

B.l.2.2 NAVRHOVANÝ STAV : 
Zásobovanie nových lokalít bude predĺžením jestvujúcej rozvodnej siete. Potrubie bude z 

rúr polyetylénových DN 100. Uloženie potrubia bude v zelených plochách pozdĺž komunikácie, 
alebo v kraji komunikácie. Vodovodné potrubie bude zabezpečovať potrebu pitnej a úžitkovej 
vody pre obyvateľstvo a požiarnu potrebu. Na vetvách budú osadené požiarne nadzemné 
hydranty cca 160 m. Na rozvodnom potrubí budú osadené armatúrne šachty pre uzatváracie a 
rozdeľovacie armatúry. Vodovodná sieť bude v maximálnej miere zokruhovaná. Jednotlivé 
stavby budú na rozvodnú sieť pripojené vodovodnými prípojkami z polyetylénu DN 80 až DN 
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25. Meranie spotreby vody bude vo vodomerových šachtách osadených 1 m za oplotením na 
súkromných pozemkoch. 

B.l.2.2.1 Bilancia potreby vody – výh ľad 
Je prevedený v zmysle Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky čl.3 477/99-

810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných 
zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.  

 Počet obyvateľov súčastný                                                    1375 
A – Bytový fond  
1375 x 135 l/osoba/ deň                                                         185 625 l/deň 
zníženie špecifikácie potreby podľa čl. 53 od. 25%                  46 406 l/deň 

spolu :                                                                                     139 219 l/deň = 1,640 l/s 
B – ob čianska vybavenos ť  
1375 x 25 l/os                                                                           34 375 l/deň = 0,398 l/s 
C + D Poľnohospodárstvo a priemysel 
Potreba vody pre poľnohospodárstvo a priemysel je vypočítaná v zmysle čl.3,Úpravy 

477/99-810, podľa súčasnosti stavu zvýšiť o 10%.  
Priemerná potreba  
Qp = 8 100 m3/rok x 1,1 = 8 910 m3/rok = 24,41 m3/deň = 1 017 m/hod = 0,285 l/s  
Priemerná potreba vody       Qp 
A/     Bytový fond                                                             139 219 l/deň = 1,640 l/s 
B/     Občianska vybavenosť                                             34 375 l/deň =  0,400 l/s 
C + D/ Poľnohospodárstvo a  priemysel                             24 410 l/deň = 0,285 l/s  

Spolu :                                                                             198 004 l/deň = 2,325 l/s 
Maximálna denná potreba vody  Qd = Qp x kd        k d= 1,6 
A/     Bytový fond                                                              1,640 l/s x 1,6 = 2,576 l/s 
B/     Občianska vybavenosť                                            0,400 l/s x 1,6 = 0,640 l/s 
C + D/ Poľnohospodárstvo a priemysel                            0,285 l/s x 1,6 = 0,465 l/s 

Spolu :                                                                                                         3,720 l/s 
Maximálna hodinová potreba vody  Qh = Qd x kh       kh  = 1,8 
A/     Bytový fond                                                                2,624 l/s x 1,8 = 4,723 l/s 
B/     Občianska vybavenosť                                              0,640 l/s x 1,8 = 1,152 l/s 
C + D Poľnohospodárstvo a priemysel                               0,456 l/s x 1,8 = 0,821 l/s 
Spolu  :                                                                                                          6,695 l/s 
 

Obec Ročná potreba 
vody(m3/r) 

Priemerná potreba 
vody Qp (l/s) 

Max. denná potreba 
vody Qm (l/s) 

Max. hodinová potreba 
vody Qh (l/s) 

Beckov 71 843 2,325 3,720 6,695 

B.l.2.2.2 Výškové posúdenie tlakových pomerov pre n ové lokality 
238,10 – (166,70 + 6 m + 15 m ) = 50,40 m – výška v najnižšom bode terénu 
238,10 – (175,00 + 6 m + 15 m ) = 42,10 m – výška v najnižšom bode terénu 
Z výškového osadenia a terénov vyplýva, že v nových lokalitách bude dostatočný tlak vody 

v potrubí.  
schéma 

B.l.3 KANALIZÁCIA  

B.l.3.1 SÚČASNÝ STAV  
B.l.3.1.1 Splašková kanalizácia 

V obci nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Splaškové vody z jednotlivých stavieb sú 
sústreďované do bezodtokových žúmp. Jestvujúci stav týchto zberných nadrží splaškových 
vôd je v nevyhovujúcom stave a splaškové vody vo väčšej miere presakujú do podložia 
a ohrozujú kvalitu spodných vôd. Splaškové vody zo žúmp sú vyvážané na ČOV Beckov /cca 
35 %/, prípadne sú vyvážane na poľnohospodársky využívané pozemky /cca 65%/.  
Čistiareň odpadových vôd ČOV Beckov je vybudovaná na ľavom odpočívadle diaľnice D1 

na odpočívadle Beckov, ktoré je vzdialené od obce cca dva km. Čistiareň je určená na čistenie 
splaškových vôd produkovaných v obci Beckov a na odpočívadle Beckov na diaľnici D61/D, 
privedených na ČOV. ČOV bola navrhnutá na údaje výhľadovom zaťažení ČOV v roku 2030. 
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V prvej etape sa uvažuje z nižším zaťažením, preto je čistiareň vybudovaná  ako dvojlinková 
s tým, že v budúcnosti budú dobudované ďalšie dve linky. Prečistené vody z ČOV sú vyústené 
do rieky Váh. 

Výhľadové parametre :  
Počet ekvivalentných obyvateľov :        2400 EO 
Priemerný denný prietok :                      540m3 /deň = 11,23 m3/hod = 3,13 l/s 
Jestvujúci parametre :                  
Počet ekvivalentných obyvateľov  :       1200 EO 
Zaťaženie BSK5                                      72 kg/d  
Denný prítok :                                         270 m3/ deň =11,25 m3/ hod = 3.13 l/s 
Vlastníkom ČOV Beckov je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava, 

prevádzkovateľom je obec Beckov. 

B.l.3.1.2 Dažďová kanalizácia 
Zo zastavaného územia sú dažďové vody odvedené dažďovou kanalizáciou DN 400  

o celkovej dĺžke cca 3000 m, ktorá je vyústená voľne do polí. Kanalizácia je vedená v osiach 
komunikácií. V častiach katastrálneho územia obce, kde nie je vybudovaná dažďová 
kanalizácia sú dažďové vody podľa možnosti odvedené povrchovo do odvodňovacích priekop, 
jarkov a trativodov. Dažďové vody prirodzeným klesaním terénu odtekajú v smere k rieke Váh, 
ktorý je vzdialený od obce cca 500 m.   

B.l.3.2 NÁVRH RIEŠENIA 
B.l.3.2.1 Splašková kanalizácia 

Obec v roku 1999 zadala projekčnej firme GC GEOCONSULT Bratislava spracovanie 
projektovej dokumentácie odkanalizovanie obce. Na túto stavbu má vydané stavebné 
povolenie. Územný plán rieší odkanalizovanie novej výstavby v zastavanom území, 
odkanalizovanie nových lokalít pre výstavbu rodinných domou, bytových domou, vybavenosti 
v obci ako aj nové lokality pre výrobu.  

Výstavba kanalizačnej siete bude vedená kanalizačným územím obce Beckov Stoková sieť 
bude ako splašková s vodotesným vyhotovením, do ktorej budú zaústené kanalizačné prípojky 
od jednotlivých producentov. Na prečerpávanie splaškových vôd sú v navrhnuté tri podzemné 
studňové čerpacie stanice. Eklektická energia bude napojená z verejnej elektorozvodnej siete 
v jednotlivých rozvádzačoch pri čerpacích staniciach. Stoky budú uložené prevažne miestnych 
komunikáciách. Ďalšia časť stôk bude prechádzať v štátnej ceste, poľnou cestou a roľou. Pri 
výstavbe kanalizačných stôk sa neuvažuje s trvalým vyňatím poľnohospodárskej pôdy. 

Kanalizačné potrubie gravitačnej kanalizácie je navrhnuté z potrubia DN 300, tlakovej 
kanalizácie DN 100, 150. Kanalizačné prípojky k jednotlivých producentom budú z potrubia 
PVC DN 150. 

Kanalizačné šachty na stokovej siete budú budované v maximálnej vzdialenosti 50 m a pri 
zmene trasy a nivelety potrubia. Šachty budú spĺňať funkciu revíznych, lomových a sútokových 
šácht.  
Čerpacie stanice na stokovej siete budú slúžiť na prečerpávanie výlučne splaškových vôd. 

V ČS budú osadené dve čerpadlá z drtičom. Jedno čerpadlo je rezervné. 
Kanalizačná sieť . 
Koncepciou celkového riešenia pre gravitačnú stokovú sieť v obci je odvedenie 

splaškových vôd do ČS3 a ČS2 z ktorých budú splašky dopravené do jednej ČS1. Z ČS1 bude 
výtlačným potrubím vyústené do kanalizačného systému odpočívadla Beckov, diaľnica D61 
Nové Mesto n/V – Chocholná. 

Jestvujúca ČOV a stoková sieť je v projektej dokumentácie dimenzovaná na výhľad do roku 
2030 a možnosťou pripojenia 2 400 EO. Tento uvažovaný výhľad pokryje uvedený nárast 
obyvateľstva pre dlhodobý horizont uvažovaný v územnom pláne. 

Projektové kapacity kanalizácie pre obec – prevzaté  z projektovej dokumentácie. 
Čerpacia stanica ČS1          10,00 l/s 
Čerpacia stanica ČS2            1,00 l/s 
Čerpacia stanica ČS3            5,60 l/s 
Splašková stoková sieť :  PVC hrdlové DN 300 dl. 8 546,00 m 
Výtlačné potrubie :            PVC tlakové DN 100 dl.    117,82 m 
Výtlačné potrubie :            PVC tlakové DN 150 dl.    356,00 m 
Celkové množstva odpadových vôd a zne čistenia – prevzaté z projektovej 

dokumentácie. 
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Vypočítané množstvá splaškových vôd po napojení obce na spoločnú ČOV: 
Obec Beckov  
Charakteristické prietoky splaškových vôd z obce pre časový horizont r. 2030  
( vybavenosť, priemysel, poľnohospodárstvo a obyvatelia) : 
Q24             =  Qp  = 482,50 m3 /d = 5,58 l/s 
Qd max         =   Q 24  x kd = 1,40 x 482,50 m3/d =     675,50 m3/d =   7,82l/s 
Qh max         =                     2.10 x 675,50 m3/d = 1 418,55 m 3/d =16,42 l/s 
Qmin            =    0,6  x 24 =  0,6  x 482,50 m 3/d = 289,50 m 3/d =   3,35 l/s 
Charakteristické prietoky odpadových vôd pretekajúce na spoločnú ČOV budú nasledovné 

(obe odpočívadlá a obec Beckov) : 
Q24             =                 57,63 m 3/d + 482,50 m 3/d = 540,14 l/s = 5,58 l/s 
Qd max         =   Q 24  x kd = 1,40 x 540,14 m3/d =     756,20 m3/d =   8,75l/s 
Uvažované kh = 2,09 ( 2398 obyvateľov) 
Qh max         =      2.09 x 8,75 l/s = 19,29 l/s 
rspektíve pri čerpaní z obce Beckov Qč = 10 l/s sú nasledovné hodnoty 

Qh max               =     2,65 l/s + 10.00 l/s = 12,65 l/s 
Q min            =     0,60 x Q24 = 0,60+ 6,25 l/s = 3,75 l/s 
Hodnoty znečistenia : 
a)    BSK5  

  obyvateľstvo                                                                               97,20 kg/d 
  priemysel, poľnohospodárstvo   ( 60,6 + 52,5 ) x 150 mg/l        17,00 kd/d 
privádzané znečistenie spolu La                                                 114,20 kg/d                                
                                            La           114,20 

      koncentrácia  c  = –––––  = –––––––– = 236,60 kg/d 

                                      Qd            482,50 
       114,20 
Ekvivalentný počet obyvateľov :    EO 60 = –––––––––= 1 903 obyvateľov 
                                                                        0,06 
RL = 1 903 x 0,115 kg/ obyv./ deň = 104,7 kg/ deň  = 216,9 mg/l = 59.2 kg/deň 
        Priem. zneistenie BSK5 
        p. zneź. BSK5       59 200 g/deň 
        --------------         = ---------------        = 151 g/deň 
             Qd                          392 m3/deň 

B.l.3.2.2 Dažďová kanalizácia 
Dažďové vody z komunikácií v nových lokalitách navrhujeme odvádzať oddelene dažďovou 

kanalizáciu. Nakoľko obec plánuje výstavbu splaškovej kanalizácii doporučujeme v nových 
lokalitách ukladať súbežne so splaškovou kanalizáciou aj potrubie pre dažďovú kanalizáciu. 
Z komunikácii sa vody odvedú pomocou uličných vpustov do dažďovej kanalizácii. V miestach 
kde nebude vybudovaná dažďová kanalizácia bude voda odvedená spadávaním komunikácie 
do cestného rigolu .Väčšina dažďových vôd by mala byť zachytávaná na súkromných 
pozemkov a využívaná na polievanie, čím je možnosť šetrenia s pitnou vodou  a zachovávanie 
potrebného koeficientu vlhkosti v zastavanom území a tak chrániť zeleň v obci. Z územia 
výrobných lokalitách sa dažďové vody z parkovísk považujú za zaolejované vody, ktoré musia 
byť odseparované v odlučovači ropných látok pred vyústením do recipientu. Dažďové vody so 
striech výrobných hál budú odvedené do vsakovacích jám umiestnených v zelených plochách. 

Nakoľko obcou nepreteká žiadny potok a vzdialenosť rieky Váh je cca 500 m recipientom 
dažďových vôd z obce bude umelo vytvorená vodná plocha – jazierko. Jazierko bude 
umiestnené v južnej časti za obcou. Hlavným prívodným potrubím bude kanalizačný zberač 
DN 1200, ktorý bude vedený v kraji štátnej cesty Trenčín - Piešťany v dĺžke cca 500 m. Do 
zberača bude prepojená aj jestvujúca dažďová kanalizácia , ktorá je voľne vypúšťaná do polí. 
Pred zaústením otvorených rigolov do zberača budú osadené šachty s upraveným dnom na 
zachytávanie hrubých nečistôt a s kalovým priestorom pre drobné sedimenty. Návrh vodnej 
plochy doporučujeme podrobnejšie spracovať na úrovní štúdií a skoordinovať túto štúdiu so 
spracovanými predbežnými návrhmi vodných plôch, ktoré navrhujú na tomto území orgány 
ochrany prírody.   

schéma 
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B.l.4 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU  

B.l.4.1 ROZVODY VN. 
V katastri obce Beckov je plánované 400 kV  vedenie Bošáca - (transformovňa 400/110 kV 

Bystričany) - Horná Ždaňa, ktoré prechádza severovýchodným okrajom riešeného územia 
obce tak, ako je rezervovaný v Zmenách a doplnkoch Územného plánu veľkého územného 
celku Trenčianskeho kraja. Letecký úrad SR žiada aby dokumentácia  plánovaného 400 kV 
vedenia bola v stupni územného rozhodnutia predložená Leteckému úradu SR k odsúhlaseniu 
a prípadnému stanoveniu podmienok prekážkového značenia. 
Katastrom obce Beckov prechádzajú nasledovné vedenia VVN a VN: 
trasy VVN 3 x 110 kV  

Vedenia č. 8758, č.8740, č.8750 trasované východným smerom v dotyku s katastrom obce. 
Linky č.8740 a č.8750 z  Nového Mesta nad Váhom  v smere na Trenčín – Juh  a linka č.8758 
z  Nového Mesta nad Váhom  v smere na Bánovce nad Bebravou. 
vedenia 22 kV 

Z HC Nové Mesto nad Váhom smer Trenčín - Juh  je vyvedené kmeňové vzdušné vedenie 
č.447, z ktorého je dotovaná elektrická sieť obce prostredníctvom intravilánových 22 kV 
vzdušných aj káblových liniek ústiacich do jednotlivých distribučných trafostaníc obce 22kV 
situovaných v miestach príslušného odberu. Ide o tieto transformačné stanice: 

B.l.4.1.1 PREHĽAD STÁVAJÚCICH TRAFOSTANÍC V KATASTRI OBCE Beckov 
Por. č. OBEC C. STANICE LOKALIZACIA INST. VYKON kVA 
1 BECKOV 0002-001 PEKÁREŇ 250 
2 BECKOV 0002-002 JEDNOTA 400 
3 BECKOV 0002-003 EVANIELICKÝ KOSTOL 400 
4 BECKOV 0002-004 AVA 250 
5 BECKOV 0002-005 KULTÚRNY DOM 160 
6 BECKOV 0002-006 ZŠ 100 
7 BECKOV 0002-007 DRUŽSTVO NEFUNKČNÁ 
8 BECKOV 0002-008 DRUŽSTVO 160 – súkr. vlast. 
9 BECKOV 0002-009 Osvetlenie reklama diaľnicaD1 50 – súkr. vlast 
10 BECKOV 0002-008 SSC -Odpočívadlo 160 – súkr. vlast 
11 BECKOV 0002-220 TESCO 4000 – súkr. vlast 
12 NOVÉ MESTO 0045-232 ZELENÁ VODA 2x630 
13 NOVÉ MESTO 0045-015 ZELENÁ VODA 630 

Existujúce trasy VN vedení a osadenie transformačných staníc sú vyznačené v situáciách, 
ktoré sú súčasťou ÚP.  

Poznámka: 
Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 400 kV je cca 55 m široké, 25 m obojstranne od 

krajného vodiča. 
Ochranné pásmo vzdušných vedení VN 22 kV je cca 25 m široké, 10 m obojstranne od 

krajného vodiča. 
Ochranné pásmo vzdušného vedenia VN 110 kV je asi 38 m široké, 15 m obojstranne od 

krajných vodičov. 
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej 
regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

Ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené 
vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne. 

V rámci návrhu ÚPN sa navrhuje nová zástavba, hlavne v okrajových častiach obce. 
Z hľadiska zásobovania el. energiou je potrebné riešiť pripojenie nových lokalít. 

B.l.4.1.2 Energetická bilancia navrhovaných lokalít : 
navrhovaná plocha počet počet počet Pinšt Psúč č.lok. 
funkcia ha obyv. 

Počet 
zamest. RD b.j. kW 

β 
kW 

B1 bývanie     106   1272 0,27 343 
B2 bývanie     30   360 0,34 122 
B3 bývanie     2   24 0,76 18 
B4 turistika   8     50 0,62 31 
B5 bývanie    45   540 0,31 167 
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B6 bývanie     1   12 1 12 
B7 bývanie    5   60 0,54 32 
R1 rekreácia    20     200 0,6 120 
R2 rekreácia    10     200 0,6 120 
V1  výroba     40      160  0,62  99 
R4 rekreácia     20     100 0,6 60 
V3 výroba     10     100 0,71 71 
          
spolu     130 276  3078  1195 

Zvýšené nároky na odber elektrickej energie budú zabezpečené výstavbou 7 nových 
distribučných transformačných staníc VN 22/0.4 kV a výmenou dvoch stávajúcich 
transformačných staníc za nové. Ďalšie dve stávajúce stanice sa zrušia. 

Nové trafostanice budú konštrukčne  vyhotovené ako typové kioskové trafostanice 
s výbavou max. 1x630 kVA Vzhľadom k tomu, že sa jedná o distribučné stanice, je potrebné 
v návrhu územného plánu uvažovať s rezervovaním vhodných pozemkov pre výstavbu 
trafostaníc, vr. prístupových komunikácií. 

 Pripojenie staníc na existujúcu VN vzdušnú linku bude realizované medzi úsekovými 
odpojovačmi káblovým vedením v zemi, prechod zo vzdušného vedenia na káblové cez zvislý 
odpínač s prepäťovou ochranou.  

B.l.4.1.3 Návrh riešenia: 
Trafostanica por.č.1 – Pekáreň, zostáva bez zmeny 
Trafostanica por.č.2 – Jednota , zruší sa 
Trafostanica por.č.6 – ZŠ , zruší sa 
Trafostanice por.č.2 a 6 za zrušia. Vzdušné vedenie VN nad navrhovanou lokalitou R2 sa 

taktiež zruší.  
Podľa vyznačenia v situácii sa zo stávajúceho vzdušného vedenia 22 kV vyvedie kábel VN 

zemou do navrhovanej lokality R2 do novej kioskovej transformačnej stanice 400 kVA z ktorej 
budú napájané lokality B3 a R2. VN kábel bude pokračovať zemou do navrhovanej lokality B4 
kde bude zaústený do novej kioskovej trafostanice 100 kVA, zásobujúcej lokalitu B4.  

Trafostanica por.č.3 – Evanielický kostol, zostáva bez zmeny 
Trafostanica por.č.4 – AVA, trafostanica sa nahradí novou kioskovou trafostanicou 400 kVA 
                         a bude zásobovať navrhované lokality B2 a B7. 
Trafostanica por.č.5 – Kultúrny dom,trafostanica sa nahradí novou kioskovou  
                         trafostanicou 630 kVA a bude zásobovať navrhované lokality B1 a V3. 
Trafostanica por.č.7 – Družstvo, je nefunkčná 
Trafostanica por.č.8 – Družstvo, zostáva bez zmeny 
Nové trafostanice:  
lokalita B7 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu B7.B2 
lokalita V3 -  nová kiosková transformačná stanica 630 kVA, zásobuje lokalitu V3, B1 
lokalita R2 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu R2 a B3 
lokalita B4 -  nová kiosková transformačná stanica 100 kVA, zásobuje lokalitu B4 
lokalita B5 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu B5- výhľad 
lokalita V1 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu V1 
lokalita R4 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu R4 
lokalita R1 -  nová kiosková transformačná stanica 400 kVA, zásobuje lokalitu R1 
lokalita B6 -  nová kiosková transformačná stanica 100 kVA, zásobuje lokalitu B6 

B.l.4.2 ROZVODY NN. 
Rozvody NN budú vedené v zemných káblových ryhách káblami typu NAYY 4x240. 
V jednotlivých lokalitách budú vedenia NN vyvedené v prípojkových istiacich 

a rozpojovacích skriniach PRIS. Skrine PRIS budú v pilierovom vyhotovení a budú z nich 
vedené jednotlivé prípojky NN pre navrhovanú zástavbu. 

Súbežne s vedeniami NN bude vedený rozvod nového verejného osvetlenia navrhovaných 
lokalít. Verejné osvetlenie bude napájané z nových rozvádzačov vereného osvetlenia 
situovaných v blízkosti trafostaníc. Sieť verejného osvetlenia bude riešená s použitím 
moderných energeticky úsporných zdrojov svetla. 

Sústava 3+PEN, 50Hz, 400V/TN-C 
- Ochrana pred úrazom el.prúdom :  
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- v normálnej prevádzke – izolovaním živých častí krytmi a zábranami 
- pri poruche – samočinným odpojením napájania 

schéma 

B.l.5 TELEKOMUNIKA ČNÉ ROZVODY. 
V súčasnej dobe je telekomunikačná sieť Slovak Telecom vedená zo stávajúcej telefónnej 

ústredne,   do ktorej je zaústený spojovací metalický kábel Kočovce – Beckov.  
Pre zabezpečenie 100% telefonizácie sa tento kábel a ústredňa intenzifikujú. Nová  

telekomunikačná sieť navrhovaných lokalít bude taktiež  vedená z tejto stávajúcej telefónnej 
ústredne káblom TCEPKSwFLE. Jednotlivé vetvenia telekomunikačnej siete budú riešené 
pomocou telekomunikačných deliacich spojok.. Navrhované lokality mimo intravilán obce, 
t.j.V1, R4, R1 a B6 sa zakabelizujú novými káblami TCEPKSwFLE.  Ostatné  navrhované 
lokality budú telefonizované stávajúcou kabelážou a pridaní nových posilovacích vedení podľa 
potreby. Telekomunikačné káble budú vedené v zemných káblových ryhách spoločne 
s trasami ostatnej technickej infraštruktúry. Súbehy a križovanie jednotlivých vedení v zmysle 
platných STN.   

Pokrytie obce signálom obidvoch slovenských mobilných operátorov Orange a T- Mobile je 
dostatočné. 

schéma 

B.l.6 ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM  
Obec je plynofikovaná. Zásobovanie je z vysokotlakovaného plynovodu Modrovka – 

Trenčianske Stankovce. Od VTL je zemný plyn privedený prípojkou do regulačnej stanice RS 
1400, ktorá je vybudovaná blízkosti obecného úradu na južnej strane obce pri štátnej ceste 
II/507 – Beckov – Piešťany. Rozvodné potrubie po obci je vedené štátnou cestou II/507 
a miestnymi komunikáciami. Potrubie je z rúr oceľových a plastových DN 50 – DN 32. Počet 
pripojených rodinných domov na zemný plyn je cca 409 a sedem bytových jednotiek. Meranie 
spotreby plynu je v plynomernej skrinke osadenej v oplotení spotrebiteľa. Regulovanie tlaku 
plynu na nízkotlaký plyn je zabezpečené regulátorom tlaku, ktorý je umiestnený spolu 
s plynomerom v skrinke. Pri technickom riešení v podrobnejšej dokumentácii zohľadniť 
požiadavku ochrany pamiatok: regulátory plynu + merania osadené v skrinkách v oplotení  
prehodnotiť, postupovať v pamiatkovej zóne individuálne, citlivo s ohľadom na chránené historické 
hodnoty územia. To sa týka aj všetkých iných technických zariadení (elektro...) 

B.l.6.1 B ILANCIA SPOTREBY PLYNU SÚ ČASNÝ STAV : 
Obyvateľstvo 
Počet domácností 
Rodinné domy                                                                                      409 
Bytové domy                                                                                             7  
Spolu :             416 
Priemerná denná potreba plynu pre domácnosť                   Qp    =         82 m3/deň 
Maximálna hodinová potreba plynu pre domácnosť              Qm   =        638 m3/hod 
Ročná spotreba plynu                                                            Qroč  =    12 tis. m3/rok 
Prevádzkovateľom plynu v obci je SPP Nové Mesto n/V. 

B.l.6.2 NÁVRH RIEŠENIA : 
Územný plán vo výhľadovej časti uvažuje s rozšírením zastavaného územia o deväť lokalít 

pre obytné územie, tri lokality pre výrobu a dve lokality pre rekreáciu. V každej z týchto lokalít 
sa uvažuje s využívaním plynu  pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie. Plynovod pre nové 
lokality bude pripojený na jestvujúce rozvody plynu v obci. Potrubie bude tlakové DN 50 – DN 
25 a vedené v zelených plochách pri komunikáciách prípadne plochách. Potrebná regulácia 
plynu z STL na NTL bude zabezpečená regulátormi plynu ktoré budú spolu s meračmi 
spotreby plynu umiestnené v skrinkách. Skrinky budú osadené v oplotení každého odberateľa. 

B.l.6.2.1 Bilancia spotreby plynu – výh ľad 
Obyvateľstvo : 
Priemerná denná potreba plynu pre domácnosť                        Qp  =    34 m3/deň 
Maximálna hodinová potreba plynu pre domácnosť                   Qm  = 210 m3/deň 
Ročná spotreba plynu                                                                 Qroč = 12.4 tis m3/rok 
Ostatní odberatelia :                                                                     
Maximálna hodinová potreba plynu         Qm  =  350 m3/deň 
Ročná spotreba plynu                                                                  Qroč =  500 tis m3/rok 
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Celková potreba plynu pre výh ľad do roku 2015                       
Odberate ľ Qp/m3/deň Qm/m3/hod  Qroč/tisíc/m 3/rok  
Obyvateľstvo 116 848 24,4 
Ostatní odberatelia 1 690 350 616 
Spolu 1 806 1 198 640,4 

Požiadavka nárastu potreby zemného plynu v súvislosti s rozvojom sídla bude pokrytá 
z existujúceho VTL plynovodu DN 50 PN 25 a existujúcej RS 1400. Vzhľadom na veľkosť 
navrhovaného rozvoja sídla, bude potrebné spracovanie štúdie, v ktorej by sa preverili 
kapacity existujúcich plynárenských zariadení. 

schéma 

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 
Stručný opis stavu zložiek životného prostredia vychádza z uskutočneného prieskumu 

územia, zo získaných informácií od organizácií, orgánov samosprávy a štátnej správy, 
z publikovaných diel a materiálov, rokovaní s občanmi. 

B.m.1.1 ZELEŇ 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Verejná zeleň  spolu v ha 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Verejná zeleň - parková  v ha 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

B.m.1.2 VODA, PÔDA 
Kvalita vody vo Váhu na úrovni I.-III. je menej uspokojivá, ale riešiteľná ekologizačnými 

opatreniami u znečisťovateľov v povodí toku. Reguláciou Váhu sa zhoršili hydrologické 
pomery v území. Niektoré pramene postupne vysychajú a tento trend v posledných rokoch 
pokračuje v súvislosti s klimatickými zmenami. 

Svahovité a erodujúce  časti územia si vyžadujú dôsledné opatrenia proti pokračujúcej 
erózii . V jarnom období a po silných zrážkach  sú splachy z obrábanej pôdy nad obcou 
v uliciach.  Strže pod západnými svahmi vytvárajú dočasné vodné toky, ktoré sa strácajú na 
obrábaných častiach. Bude potrebná obnova horizontálne situovaných medzí  na svahovitých 
obrábaných plochách. Poľnohospodársky obrábané plochy sú priestorom. ktorý umožňuje 
zvýšenie kvality a stability krajiny. 

Obhospodarovanie lesov zabezpečujú LESY SR, š.p. Lesné porasty sú poškodzované 
abiotickými a biotickými nepriaznivými faktormi . Všetky zásahy do lesných porastov sa musia 
vykonávať v súlade s legislatívou. 

B.m.1.3 OVZDUŠIE, HLUK  
Záujmové územie nepatrí z hľadiska čistoty ovzdušia k zaťaženým oblastiam, jedná sa 

o relatívne čisté ovzdušie bez prítomnosti väčších zdrojov znečistenia. Malé zdroje znečistenia 
predstavujú miestne kotolne , zdrojom znečisťujúcich látok z dopravy a hluku je prechádzajúca 
diaľnica v západnej časti katastra. 

B.m.1.4 Ž IARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV  
Prírodné zdroje rádioaktivity sú súčasťou prírodného prostredia. Patrí k nim kozmické 

žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín, hydrosféry a atmosféry. Prirodzená rádioaktivita 
hornín je v podstate podmienená prítomnosťou K, U a Th. Tieto prvky emitujú gama žiarenie a 
podmieňujú vonkajšie ožiarenie. Horniny používané ako stavebné suroviny sa stávajú zdrojom 
radiácie v budovách. Z tohto hľadiska je posúdenie rádioaktivity stavebných surovín a 
stavebných materiálov veľmi významné a je ho potrebné sústavne sledovať. 

Bývalý Geologický prieskum, š.p. v rámci prieskumu na nerudné suroviny a v rámci úlohy 
"Stanovenie rádioaktivity stavebných surovín Slovenska" realizoval meranie rádioaktivity u 
ťažených stavebných surovín - stavebného kameňa, štrkopieskov a tehliarskych surovín. 

Všetky hodnoty hmotnostných aktivít rádioaktivity stavebných surovín určovaných na území 
kraja vyhovujú norme podľa vyhlášky č. 406/92. Sledované stavebné suroviny sú z hľadiska 
stanovenej rádioaktivity vhodné pre obytné i neobytné stavby. Na území kraja bude potrebné 
sledovať z hľadiska rádioaktivity i ďalšie suroviny používané na obytnú zástavbu vrátane 
rôznych netradičných materiálov. 

Uvedené hodnotenie nemožno vztiahnuť k tzv. radónovému riziku, ktoré je podmienené 
hlbšími geologickými štruktúrami a stavebným materiálom. 
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Radónové riziko 
Vo sfére zabezpečovania kvality životného prostredia najmä funkčnej zložky bývania 

obyvateľstva ide o obmedzovanie vplyvu radónu v novovytváranom i v existujúcom obytnom 
prostredí. V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým 
lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia stavieb. Ide o 
nový prístup, s ktorým sa musí v územnom plánovaní i v rezorte stavebníctva počítať. 

V Atlase krajiny Slovenskej republiky je publikovaná prognóza radónového rizika radónu v 
pôdnom vzduchu, s vyznačením plôch s nízkym, stredným a vysokým radónovým rizikom. 
V katastri obce Beckov v časti, do ktorej je zahrnuté zastavané územie je riziko nízke, v časti 
Považského Inovca je stredné (pozri výkres širších zťahov). 

Kategórie radónového rizika z geologického podložia  
objemová aktivita 222Rn v pôdnom vzduchu (kBq.m3) 
v základových pôdach podľa plynopriepustnosti zemín 

Radónové riziko 

malá stredná vysoká 
nízke <30 <20 <10 
stredné 30/100 20/70 10/30 

Prezentované výsledky radónového prieskumu nenahradzujú podrobný radónový prieskum. 
Výsledky podávajú len základné informácie o radónovej situácii a slúžia ako podklad pre 
usmernenie ďalších prieskumných prác.  

Na základe platnej vyhlášky MZ SR č.12/2001 Z.z.o požiadavkách na zabezpečenie 
radiačnej ochrany je ustanovený postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom 
vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku prílohou č.7. Pri výstavbe 
nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roka 
a pri výstavbe bytových budov je potrebné dodržať § 14 hore uvedenej vyhlášky. Podľa tejto 
legislatívy pri každej novej výstavbe vyššie uvedených objektov je potrebné zabezpečiť 
vykonanie prieskumu radónu v podloží stavby, bez ktorého nebude možné vydať stavebné 
povolenie na stavbu.  

B.m.1.5 ODPADY   
Program odpadového hospodárstva do r. 2005 bol vypracovaný pre 17 obcí, ktoré sú 

v združení obcí pre separovaný zber Javorina – Bezovec, n. o. Obce sa nachádzajú prevažne 
v okrese Nové Mesto n/V. 

Územie je z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd najzraniteľnejšie, v žiadnom 
prípade preto nie je vhodné na skládkovanie odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
vo veľkom rozsahu. 

Územie obcí spoločného POH  má charakter vidieckeho osídlenia v individuálnej rodinnej 
zástavbe s vyskytujúcou sa aj výstavbou obytných domov. 

Ciele riadenia odpadového hospodárstva sú definované : 
- obmedzenie vzniku komunálnych odpadov 
- obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov 
- znižovanie obsahu problémových látok v komunálnych odpadoch 
- materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov 
- skládkovanie odpadov v čo najnižšej možnej miere 
- nezávadné zneškodňovanie komunálnych odpadov 

Pre dosiahnutie cieľov spoločného POH je potrebné do konca r. 2005 vyvíjať nové aktivity 
a smerovať ich na budovanie nových zariadení na : 

- zhodnocovanie odpadov 
- separovaný zber odpadov 
- zneškodňovanie odpadov 

Vyhodnotenie separovaného zberu za rok 2003 : združenie vyseparovalo 4,3 t papiera, 
16,7 t plastov, 8,5 t kovov, 46 t pneumatík, 106 t skla a 2,5 t nebezpečných odpadov. Zber 
papiera je veľmi malý – na 1 obyvateľa 20 dg. Rozšíril sa separovaný zber /prostredníctvom 
dodávateľov/ nebezpečných odpadov, pneumatík a elektronického šrotu. 

 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Skládky komunálneho odpadu spolu 0 0 0 0 0 0 
Množstvo  komunálneho odpadu v t x x x 1 198 1 089 302 
Množstvo odpadu zneškodneného spaľovaním s energet. 
využitím v t x x x 0 0 140 
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  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Využívaný komunálny odpad v t x x x 1 032 1 27 
Zneškodňovaný komunálny odpad v t x x x 167 157 275 
Spaľovne komunálneho odpadu 0 0 0 0 0 0 

B.m.1.6 PRVKY ZNIŽUJÚCE KVALITU KRAJINNÉHO OBRAZU  
• plechová budova (opravovňa áut) osadená v krajine  
• Tesco -  areál bez sadových úprav, nezačlenený do krajiny 
• vedenia vysokého napätia „popretkávané“ ponad celú obec 
• nedoriešené okolie vstupu do hradného areálu 
• veľkoplošné bilboardy necitlivo umiestnené do krajiny, narúšajúce priaznivý vzhľad, vstupy do 

obce 
Pre obec cenný je jej zachovaný historický charakter vzhľadu sídla nenarušený prvkami 

nepôvodného charakteru, ktoré sa však zjavujú v jej širšom okolí. Takýto prístup je 
mimoriadne dôležitý zachovať pre ďalší rozvoj obce, či už pre jej rezervu na bývanie či 
priestory pre podnikateľské aktivity.  

B.m.1.7 FAKTORY POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
• prítomnosť pamiatkovo a prírodne chránených území, genofondovo významných území 

a cenných území z hľadiska prírodného (stromy, remízy a brehové porasty) 
• existencia nadregionálneho biokoridoru Váhu so zvyškami pôvodného lužného lesa 
• vznik vodnej plochy Zelená voda a jej postupné pretváranie na prírodné biocentrum 

a rekreačne využiteľné územie 
• prevládajúca obytná zástavba v obci s vysokým zastúpením zelene 
• bezprostredná náväznosť obce na lesné plochy Považského Inovca 

V oblasti rekreácie a cestovného ruchu má územie veľký potenciál. Keďže v dôsledku 
neregulovaného a živelného využívania niektorých lokalít dochádza k stretom záujmov 
a následnému zhoršovaniu kvality životného prostredia. navrhujeme stanoviť regulatívy pri 
využívaní nasledovných rekreačných území a zón: 

• Beckovský hrad (chránené územie) – skalolezecké aktivity 
• Zelená voda (letná rekreácia) – tlak na výstavbu, neregulované zvyšovanie hrádzí 
• rieka Váh (nadregionálny biokoridor) – výruby brehovej vegetácie 
• chránené územia (prioritná ochrana územia) – návštevnosť 
• záhradkárska osada (odstránenie medzí) – súčasná erózia 
• Kamienka (liaheň obojživelníkov) – návrh turistického využívania   

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

B.m.2.1 REKREAČNÁ ÚNOSNOSŤ ÚZEMIA PO ŤAŽBE ŠTRKU – ZELENÁ VODA  
Cieľom navrhovaných zásad je: 

• účelné zhodnotenie územia s cieľom zabrániť jeho živelnému využívaniu 
• regulácia činností v území, najmä stavebnej činnosti a činností súvisiacich s komerčným 

využívaním územia tak, aby záujmy obyvateľov, podnikateľských subjektov, obce a štátu 
neboli vo vzájomnom rozpore 

• zlepšovať životné prostredie v území a reguláciou jeho využívania prispieť k jeho trvalo 
udržateľnému rozvoju a zlepšeniu kvality vody v jazere 

• zlepšiť ekologické, technické a estetické parametre rekreačno – športového areálu 
• vytvorenie podkladu pre štatút rekreačnej oblasti Zelená voda 

V rámci samostatnej dokumentácie ÚPN zóny navrhujeme zvážiť primeraný podiel 
rekreačnej zástavby a prirodzeného prostredia pôvodnej voľne prístupnej lužnej krajiny 

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

B.m.2.2.1 Vodné toky 
Kvalita vody vo Váhu na úrovni I. - III. je menej uspokojivá, ale riešiteľná ekologizačnými 

opatreniami u znečisťovateľov v povodí toku. Reguláciou Váhu sa zhoršili hydrologické 
pomery v území. Niektoré pramene postupne vysychajú a tento trend v posledných rokoch 
pokračuje v súvislosti s klimatickými zmenami. 
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B.m.2.2.2 Erózia pôdy 
Svahovité a erodujúce  časti územia si vyžadujú dôsledné opatrenia proti pokračujúcej 

erózii . V jarnom období a po silných zrážkach  sú splachy z obrábanej pôdy nad obcou 
v uliciach.  Strže pod západnými svahmi vytvárajú dočasné vodné toky, ktoré sa strácajú na 
obrábaných častiach. Bude potrebná obnova horizontálne situovaných medzí  na svahovitých 
obrábaných plochách. Poľnohospodársky obrábané plochy sú priestorom. ktorý umožňuje 
zvýšenie kvality a stability krajiny. 

B.m.2.2.3 Negatívne javy v lesnom hospodárstve 
Obhospodarovanie lesov zabezpečujú LESY SR, š.p. Lesné porasty sú poškodzované 

abiotickými a biotickými nepriaznivými faktormi . Všetky zásahy do lesných porastov sa musia 
vykonávať v súlade s legislatívou (prítomnosť a pohyb motorových vozidiel, kvalita a údržba 
lesných ciest). 

B.m.2.2.4 Ovzdušie, hluk 
Záujmové územie nepatrí z hľadiska čistoty ovzdušia k zaťaženým oblastiam, jedná sa 

o relatívne čisté ovzdušie bez prítomnosti väčších zdrojov znečistenia. Malé zdroje znečistenia 
predstavujú miestne kotolne, zdrojom znečisťujúcich látok z dopravy a hluku je prechádzajúca 
diaľnica v západnej časti katastra. 

B.m.2.2.5 Odpady   
Program odpadového hospodárstva do r. 2005 bol vypracovaný pre 17 obcí, ktoré sú 

v združení obcí pre separovaný zber Javorina – Bezovec, n. o. Obce sa nachádzajú prevažne 
v okrese Nové Mesto n/V. 

 Územie je z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd najzraniteľnejšie, v žiadnom 
prípade preto nie je vhodné na skládkovanie odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
vo veľkom rozsahu. 

Územie obcí spoločného POH  má charakter vidieckeho osídlenia v individuálnej rodinnej 
zástavbe s vyskytujúcou sa aj výstavbou obytných domov. 

Ciele riadenia odpadového hospodárstva sú definované : 
• obmedzenie vzniku komunálnych odpadov 
• obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov 
• znižovanie obsahu problémových látok v komunálnych odpadoch 
• materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov 
• skládkovanie odpadov v čo najnižšej možnej miere 
• nezávadné zneškodňovanie komunálnych odpadov 

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

Čiastočne aj v k.ú. Obce Beckov sa nachádza dobývací priestor a chránené ložiskové 
územie Beckov. Dobývací priestor Beckov I. sa nachádza v katastrálnom území Nové Mesto 
nad Váhom a Beckov a bol určený rozhodnutím Západoslovenského krajského národného 
výboru v Bratislave zn. 02181/62/2 zo dňa 18.8.1964, zmeneného rozhodnutím Ministerstva 
stavebníctva SSR značky 361/10-Be/Bá z 3.2.1978 a rozhodnutím Obvodného banského 
úradu V Prievidzi značky 2054-IV/He/Šá/2003 z 18. decembra 2003 na ochranu výhradného 
ložiska štrkopieskov.  

V  katastrálnom území obce Beckov sú podľa evidencie ložísk nevyhradených nerastov SR 
k 1. 1. 2006 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava) evidované ložiská 
nevyhradených nerastov Beckov - stavebný kame ň, ŠGÚDŠ Bratislava, Beckov III - 
Prúdiky - štrkopiesky , Holcim (Slovensko), a_ s., Rohožník a Beckov II - Zelená voda I - 
štrkopiesky, Kameňolomy, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom.  

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. 
Do katastrálneho územia obce Beckov zasahuje prieskumné územie "Kalnica - Selec - U 

rudy"  určené držiteľovi prieskumného územia: RNDr. Jozef Komoň -OZÓN , Spišská Nová 
Ves. Stavebný úrad môže v prieskumnom území vydať územné rozhodnutie len po vyjadrení 
ministerstva podľa § 21 ods. 6 geologického zákona. 

V katastrálnom území obce Beckov sú evidované zosuvy , ktoré sú zohľadnené v tejto 
územnoplánovacej dokumentácii. 

Vedením evidencie zoznamov prieskumných území a zosuvov a poskytovaním informácii a 
podkladov z nich je ministerstvom poverená organizácia Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, odbor Geofond, Mlynská dolina 1. 817 04 Bratislava. 
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Pre spracovávanie územných plánov, povoľovanie stavieb a zariadení v chránenom 
ložiskovom území platia tieto ustanovenia zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR 
č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z. a zákona č. 533/2004 Z. z.: 

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

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

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

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

schéma 

B.o) VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU  
V katastri obce sa takéto územie v rozsahu vyžadujúcpm zvýšenú ochranu nenachádza. 

B.p) VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A 
LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

Z riešenia územného plánu vyplynuli nároky na záber poľnohospodárskej pôdy mimo 
zastavané územie obce k 1.1.1990 o celkovej výmere 207,83 ha. Ide o záber vyvolaný 
navrhovanými lokalitami o celkovej výmere 266,826 ha, uvedenými v ďalších častiach tejto 
kapitoly. Výhľadovo sa uvažuje v územnom pláne s ďalšími lokalitami o ploche 9,5822 ha. 

Z hľadiska vyhodnotenia perspektívneho použitia PPF je možné alternovať využitie 
navrhovaných a výhľadových lokalít, pričom predložené riešenie zohľadňuje komplexne 
najvhodnejšie zatriedenie predmetných lokalít medzi navrhované a výhľadové z hľadiska 
požiadaviek obstarávateľa, ich pripravenosti a dopravnej prístupnosti. 

Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný: 
a) chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej 

jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny  
b) riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou 

zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd 
podľa písm. a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu, 

c) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy 
nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením, alebo vytváraním častí nevhodných 
na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami, 

d) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním 
účelových poľných ciest, 

e) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných natrvalo 
a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, 

f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných dočasne 
a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, 

g) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôdy použitej na 
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú 
skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu, 

h) vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného 
projektu rekultivácie,  

i) zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na 
čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu, 

j) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do 
realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín, 

k) Zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z 
dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín samo náletom drevín a pred 
rozkradnutím. 
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V prípade záberu lesného pôdneho fondu, alebo stavby do 50m od okraja lesa je potrebné 
postupovať v zmysle zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších právnych predpisov a 
zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v 
znení neskorších predpisov. K záberu lesnej pôdy v územnom pláne obce Beckov 
nedochádza. 

B.p.1 PREHĽAD BPEJ  V LOKALITÁCH ZÁBEROV PPF 

7 miestny kód 5 miesty kód   

0103003  10301 3.skupina BPEJ – pôdy s vysokým produkčným potenciálom - teplý, 
veľmi suchý, nížinný klimatický región, HPJ (hlavné pôdne jednotky) 
fluvizeme typické karbonátové ťažké, rovina bez prejavu plošnej 
vodnej erózie, pôdy bez skeletu  

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) 

0106042 10604 5.skupina BPEJ – pôdy so stredne vysokým produkčným 
potenciálom - teplý, veľmi suchý, nížinný klimatický región, HPJ 
fluvizeme typické stredne ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej 
erózie, stredne skeletovité, plytké pôdy (do 30 cm) 

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

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

B.p.2 ZHODNOTENIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA POD ĽA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT  
Poznámka: lokality, na ktoré ešte neboli spracované podrobnejšie štúdie sú zhodnotené na 

úrovni podrobnosti vyplývajúcej z územnoplánovacej dokumentácie (napr. proporcie 
zastavanosti).  

B.p.2.1 L OKALITY S  ČASOVÝM HORIZONTOM V NÁVRHU  
B.p.2.1.1 Lokalita- B1 - Záhrada 

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

Riešené územie o celkovej výmere 7,367 ha sa nachádza v južnej časti obce, na hranici jej 
zastavaného územia a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto organizáciu PPF. Celú 
časť zabratého územia tvorí orná pôda a zastavané plochy.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 7,2278 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0103003. 
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Funkčné využitie riešeného územia 
Obytné územie 
Lokalita je určená na zástavbu obytnými domami jednak formou rodinných domov, ale aj 

domov bytových. Na predmetné územie bola spracovaná overovacia urbanistická štúdia. 
Architektonické riešenie by malo zohľadňovať historickú kontinuitu a zachovávať pocit mierky, 
materiálovej škály aj výrazových prvkov, ktorý by harmonizoval s pôvodnou historickou 
zástavbou (šikmé strechy, dimenzia jedného podlažia s obytným podkrovím, u bytových 
domov dve podlažia s obytným podkrovím). Celé územie by malo byť napojené na systém 
technickej infraštruktúry v obci.  

Lokalita je prioritnou v poradí realizácie. 
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.2 Lokalita- B2 – Záhumnie pri štadióne 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 5,6067 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 a záhrady.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 5,6067 ha 
poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrady) 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0114062. 
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 30 samostatne stojacich rodinných domov situovaných 
pozdĺž komunikácie. 

Lokalita je prioritnou v poradí realizácie. 
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.3 Lokalita- B3 – Za Vadi čovom 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 0,7739 ha sa nachádza v severnej časti obce, na 
hranici jej zastavaného územia a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto organizáciu 
PPF. Celú časť zabratého územia tvorí orná pôda a zastavané plochy.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 0,5682 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0103003. 
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Funkčné využitie riešeného územia 
Obytné územie 
Lokalita je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu rodinnými domami. Ide 

prakticky len o doplnenie koncovky ulice mimo dnešné zastavané územie cca dvoma 
rodinnými domami. 
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.4 Lokalita- B4 – Pod hradom 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 4,0322 ha sa nachádza vo východnej 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. 
Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej 
výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 2,5861 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0103003 a 0292682. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Obytné územie 
Lokalita je definovaná ako obytné územie s vybavenosťou zameranou na turistiku 

a cestovný ruch. Uvažuje sa tu najmä s etablovaním vybavenosti skoordinovanej s prírodným 
a historickým rámcom, ktorá by podporila rozvoj turizmu v obci.  
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.1 Lokalita- B6 – Pred Kálnicou 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 0,5133 ha sa nachádza mimo zastavané územie obce, 
na komunikácii do Kálnice a susedí s niekoľkými rodinnými domami. Celú časť tohto 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. 
Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej 
výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 0,5133 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0106042 a 0287242. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Obytné územie 
Lokalita je definovaná ako obytné územie a je určená na zástavbu rodinnými domami. 

Priestorové možnosti lokality nie sú veľké, prakticky by tu bol situovaný jeden samostatne 
stojaci rodinný dom. Priestor má určité obmedzenia v podobe neďalekého biokoridoru 
a blízkosti hospodárskeho dvora, ktoré bude potrebné rešpektovať.  
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Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 
Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.2 Lokalita- B7 – Za Vachátkou 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 0,6 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 a záhrady.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 0,6 ha 
poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, záhrady) 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0114062. 
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 5 samostatne stojacich rodinných domov.   
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.3 Lokalita- R1 – Pri Zelenej vode 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 122,865 ha sa nachádza za diaľnicou mimo 
zastavaného územia a susedí s rekreačným areálom Zelená Voda v katastri Nového Mesta 
nad Váhom. Nenarúša preto organizáciu PPF. Celú časť zabratého územia tvorí orná pôda, 
trvalé trávne porasty, ostatné plochy a zastavané plochy.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 82,367 ha 
poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, trvalé trávne porasty) 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0114062. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Rekreačné územie 
Lokalita je súčasťou areálu rekreačnej zóny Zelená voda, ktorého väčšia časť sa nachádza 

v katastri Nového Mesta nad Váhom. Územný plán obce Beckov uvažuje s využitím územia 
pre rekreačné účely. Pre jeho objektívny návrh s posúdením širších súvislostí 
a environmentálnych dôsledkov bude potrebné spracovať spodrobňujúcu dokumentáciu na 
úrovni územného plánu zóny, ktorá zohľadní závery a väzby z citovaného ÚPN-Z platného 
v časti Nového Mesta nad Váhom.  
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  
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B.p.2.1.4 Lokalita- R2 – Geotermálne pramene za ško lou 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 21,3842 ha sa nachádza v severnej 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. 
Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej 
výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 18,98 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0103003 a 0114062. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Rekreačné územie 
Lokalita predpokladá športovo – rekreačné využitie. Priestor by zahŕňal jednak rozšírenie 

športu v nadväznosti na areál školy a zároveň by tu boli vybudované rekreačné zariadenia na 
báze geotermálnych prameňov. 
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.5 Lokalita- R4 – Pri Zelenej vode 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 13,3826 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 a záhrady.  

Lokalita je situovaná v záujmovom území stavby "Závlahy pozemkov Nové Mesto nad 
Váhom" (evid. č. 5210 171) v správe Hydromeliorácií a.s. Podľa stanoviska Hydromeliorácií 
a.s. Bratislava č. 5318-2/100/2005/Ing.Šrobová, Mgr.Forgáčová zo dňa 7.10.2005 sa tu 
podzemný rozvod závlahovej vody nenachádza. 

Nenachádzajú sa tu ani žiadne objekty poľnohospodárskej výroby. Celý záber je mimo 
zastavané územie. 
Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej 
výrobe. 

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 0,2906 ha 
poľnohospodárskej pôdy (trvalé trávne porasty) 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0114062. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Rekreačné územie - lokalita nadväzuje na lokalitu v katastri obce Kočovce a zasahuje do 
katastra obce Beckov  
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  
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B.p.2.1.6 Lokalita- V1 – Za Tescom 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 18,5 ha sa nachádza v južnej časti katastra, mimo 
zastavaného územia, v kontakte s jestvujúcim areálom veľkoskladu Tesco. Nenarúša preto 
organizáciu PPF. Celú časť zabratého územia tvorí orná pôda a záhrady.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 18,5 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0114062. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Výrobné územie 
Lokalita nadväzuje na novovybudovaný areál veľkoskladov Tesco a vytvára priestor pre 

etablovanie zariadení výroby.  
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  

B.p.2.1.7 Lokalita- V3 – pri obecnom úrade 
Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej pôdy z PPF z h ľadiska 
poľnohospodárstva. 

Riešené územie o celkovej výmere 2,2758 ha sa nachádza v južnej časti obce, na hranici 
jej zastavaného územia a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto organizáciu PPF. 
Celú časť zabratého územia tvorí orná pôda a záhrady.  

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

Územie lokality sa nachádza v katastri obce Beckov a zaberá celkovo 1,0675 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. 

BPEJ v riešenej lokalite : 0114062. 
Funkčné využitie riešeného územia 

Výrobné územie 
Ide o plochu v priestore obecného úradu nadväzujúcu na areál hospodárskeho dvora PD. 

Časť lokality sa nachádza v hraniciach intravilánu, časť je v mimo. Súčasťou preriešenia tejto 
lokality je aj uvoľnenie dnešného objektu obecného úradu pre živnostenskú zónu a celé okolie 
objektu využiť pre živnostenský dvor. Toto riešenie by malo byť v súvislostiach s lokalitou Vs1..  
Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy. 

Užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov sú PD  a súkromníci.  
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NEPOĽNOHOSPODÁRSKE  ÚČELY 
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B1 Záhrada obytné územie 7,367   7,2278 7,2278 .0103003 7,2278   - 
priorita 

1   

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

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

1,4461 1,7241 1,7241 .0103003 1,7241   -     B4 Pod hradom vybavenosť turistika 4,0322 
  0,862 0,862 .0292682 0,862   -     

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

B7 Za Vachátkou obytné územie 0,6   0,6 0,6 .0114062 0,6   -     
R1 Pri Zelenej vode rekreácia 122,865   122,8646 82,367 .0114062 82,367   -     

2,4042 18,835 18,835 .0103003 18,835   -     R2 
Geotermálne pramene za 
školou 

rekreácia 21,3842 
  0,145 0,145 .0114062 0,145         

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

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

B
ec

ko
v 

výroba 2,2758 
  0,12 0,12 .0114062 0,12   -     

        197,3 5,0586 192,1025 138,3072   138,31         
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B.p.4 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H ĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH , 
EKONOMICKÝCH , SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO -TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV  

Navrhované riešenie územného plánu obce vytvára kapacity pre jej rozvoj, najmä v náraste 
predpokladaného počtu obyvateľov a z toho vyplývajúcich nárokov na vybavenosť územia. 
Vzhľadom k tomu, ako aj vzhľadom k výraznému prírodnému rámcu obce bude nutné 
preriešovať jednotlivé územia ďalej podrobnejšou dokumentáciou, ktorá bude prerokovávaná 
a verejne diskutovaná (územné plány zón). Tak by sa mala zabezpečiť objektivizácia 
konkretizácie zámerov územného plánu a odstránenie prípadných kolízií so záujmami ochrany 
prírody, ochrany kultúrnych hodnôt územia, krajinného rámca a jeho dominánt, zelene, vôd 
a ďalších prvkov tvoriacich hodnoty tejto jedinečnej lokality. Navrhovaný územný plán obce 
rámcuje jej rozvojové limity a definuje pre ne príslušné vybavenie tak, aby mohol vznikať 
vyvážený stabilný organizmus s predpokladmi trvalo udržateľného rozvoja. 

C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  
Všetky číselné údaje, tabuľky, prehľady,. grafy a iné údaje a ich zdroj, sú účelne uvádzané 

v texte, nie je preto potrebné venovať im samostatnú kapitolu. 

D. DOKLADOVÁ ČASŤ 
Dokumenty sú priložené k dokumentácii o prerokúvaní. 
 
 


