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A. DÔVODY OBSTARANIA UŠ  

Urbanistická štúdia je spracovaná na základe Zadania pre spracovanie návrhu UŠ lokalita 
Papuľka, schváleného uznesením MsZ č.221/2018 dňa 26.9.2018. Riešené územie „6A- Papuľka“ sa 
nachádza severovýchodne od kompaktne zastavaného územia mesta, je súčasťou pôvodného 
lazníckeho osídlenia. Zmenami a doplnkami č.3- Dopracovanie lazníckeho osídlenia , ktoré boli 
schválené uznesením MsZ č. 214/2008 zo dňa 20.8.2008 bolo toto územie určené na rozvoj s obytnou 
funkciou.  

Mesto Krupina uznesením MsZ č.87/2018 zo dňa 25.4.2018 odporučilo v rámci tvorby 
konceptu a návrhu nového územného plánu mesta rozčleniť lokalitu „6A – Papuľka“ na územie:  

- s ponechaním pôvodnej funkcie pre zachovanie genofondu ovocného sadu (čerešňový 
sad- krupinské dudečky) jeho obnovy resp. rozšírenie  

- a na plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku a bývanie v rodinných 
domoch v minimálnom rozsahu 

Na základe záujmu FO a PO ako vlastníkov pozemkov a následných rokovaní s Mestom 
Krupina vyplynula požiadavka obstarať pre plochu so zmiešanou funkciou urbanistickú štúdiu ako 
územnoplánovací podklad, ktorý overí možnosť investičnej výstavby v súčasnosti obstarávanom 
novom ÚPV Mesta Krupina.   

Hlavnými dôvodmi obstarania UŠ sú: 

− overenie a spodrobnenie navrhovanej plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na 
agroturistiku a výstavbu rodinných domov v minimálnom rozsahu, v súčasnosti obstarávanom 
ÚPN M Krupina,  

− návrh novej výstavby pre uvedenú funkciu, bližšie určenie územno-technických a urbanisticko-
architektonických požiadaviek na výstavbu v predmetnej lokalite, 

−  rešpektovanie charakteristického lazníckeho osídlenia, pri novej zástavbe, nadviazanie na 
pôvodné architektonické,  hmotovo priestorové a tvaroslovné riešenie objektov, výškové 
zónovania objektov  prízemie + obytné podkrovie, max. : prízemie + poschodie + obytné 
podkrovie, tvaru striech -  sedlová, valbová,  polvalbová, stanová, 

− požiadavka vlastníkov riešeného územia rešpektovať laznícku formu osídlenia s novou 
zmiešanou zástavbou s funkciou rekreačnou so zameraním na agroturistiku s možnosťou 
vybudovania rekreačných zariadení s ubytovaním a stravovaním, priestorov a plôch určených  
pre deti, relax, šport a kultúru a v menšom rozsahu s funkciou bývania vo forme rodinných 
domov 

−  
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B. CIELE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE  
 
1. Cieľ spracovania úlohy 
 

. Cieľom návrhu UŠ je podľa tohto zadania : 
− Návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rámci tvorby 

nového ÚPN M Krupina  
− Navrhnúť komplexné urbanisticko-architektonického riešenia zástavby v riešenom území  
− Navrhnúť jednotný dopravný systém pre všetky druhy dynamickej dopravy (automobily, 

chodci, cyklisti, MHD) v riešenom území, jednotný dopravný systém riešiť vo väzbe na 
nadradenú dopravnú sieť, navrhnúť riešenie statickej dopravy,  

− Navrhnúť jednotný systém technickej infraštruktúry a technického vybavenia s napojením na 
založený a vybudovaný systém trás a dimenzií  

− Navrhnúť riešenie zelene  
− Navrhnúť delenie a sceľovanie pozemkov v riešenom území, vyčleniť pozemky pre 

verejnoprospešné stavby  
− Navrhnúť etapizáciu, vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania stavby  

Podľa uvedených cieľov  a podľa funkčnej a priestorovej špecifikácie je riešené územie rozdelené 
na podlokality: 

Podlokalita A - Papuľka - V urbanistickej štúdii je návrh priestorového a funkčného usporiadania 
zariadení pre ubytovanie a rekreáciu a šport. Areál má slúžiť na umiestnenie zariadení v zmysle 
Zadania a lokalitného programu investora. Návrh rešpektuje zámer optimálneho usporiadania 
a využitia zástavby a optimálneho návrhu dopravného a technického vybavenia územia.  

Podlokalita B - Stávka - V urbanistickej štúdii je návrh parcelácie pre rodinné domy v lokalite 
Stávka. Parcelácia má slúžiť na umiestnenie 4 samostatne stojacich rodinných domov na jednotlivých 
stavebných pozemkoch. Návrh stavebných pozemkov rešpektuje zámer optimálneho usporiadania 
stavebných pozemkov a zástavby a optimálneho návrhu dopravného a technického vybavenia 
územia.  

Ďalšou neurbanizovanou podlokalitou je plocha ovocného sadu medzi horeuvedenými 
podlokalitami.  

 

C.  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

1. Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Krupina. Jedná sa o územie na 
severe a východe ohraničenom cestou- ulicou Kopanice. Na južnej a západnej strane ohraničené 
parcelnou hranicou pozemku č.2077/1 a okrajom lazu Stávka. UŠ rieši pozemky vo vlastníctve FO 
a PO, na ktorých náklady sa táto UŠ obstaráva okrem pozemku Mesta Krupina.  

Súčasné využitie územia 

Pozemok č.  druh pozemku  reálne využitie    vlastník 

E 2063  záhrada  TTP a ovocný sad  i- Clinic s.r.o. 
E 2077/1  TTP   TTP a ovocný sad   i- Clinic s.r.o. 
E 2077/2  záhrada  TTP a ovocný sad  i- Clinic s.r.o. 
E 2079  orná pôda  TTP a ovocný sad   J. Futák a A.Futáková 
E 2297/9  TTP   TTP     Mesto Krupina  
E 2297/1  TTP   TTP a ovocný sad, cesta Mesto Krupina 

2. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu mesta Kr upina 

Územný plán mesta Krupina schválený dňa 28.1.2004 uvažuje v území 6A Papuľka  s rozšírením 
obytných plôch mimo súčasného zastavaného územia. Uznesením MsZ v Krupine č.87/2018 je 
územie pôvodného centra lazníckeho osídlenia „6A PAPUĽKA“ odporučené na rozčlenenie  

- na plochy pre zachovanie genofondu ovocného sadu (čerešňový sad – krupinské dudečky), 
jeho obnovy 
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- na plochy so zmiešanou funkciou so zameraním na agroturistiku (penzióny s doplnkovými 
stavbami)  

- na plochy pre výstavbu rodinných domov v minimálnom rozsahu.  

Záväzná časť ÚP navrhuje nasledovné regulatívy týkajúce sa územia s lazníckym osídlením  

- územie lazníckeho osídlenia v centrách lazníckeho osídlenia  

- jedná sa o voľnú zástavbu v krajine – menšie zoskupenia RD a hosp. stavieb. Dbať na 
zachovanie krajinárskych hodnôt 

- výška zástavby: prízemie + obytné podkrovia /podpivničenie so zapusteným suterénom. Spád 
striech 250-500 /polvalbová, valbová, sedlová alebo stanová  

- územie  rekreácie , športu a agroturistiky  

- priestory športovísk a oddychových aktivít dobudovať o základné hygienické zariadenia. 
Výšku zástavby prispôsobiť lokalite.  

Doplnok územného plánu rieši obytnú zónu IBV v lokalite, ktorá v zmysle platného ÚPN mesta 
nerieši intenzívny rozvoj v danej lokalite.  

- Nová intenzívna výstavba je budovaná na princípoch pôvodných lazov  

- Novým podporným prvkom sú plochy pre výstavbu základnej občianskej vybavenosti a plochy 
oddychu. 

- Pre rešpektovanie príbuznosti hmôt je navrhnutá zástavba max. dve obytné podlažia  

3. Použité podklady a dokumentácie  

• ÚPN sídla Krupina , TRIA Banská Bystrica, schválený 28.1.2004 

• ÚPN M Krupina , ZaD č.3 , TRIA Banská Bystrica, 2008 

Okrajom riešeného územia vedie miestna asfaltová cesta nazvaná ulica Kopanice.  

Okrajom územia vedú nasledovné inžinierske siete: 

- Vodovod PE 80 – verejný vodovod v správe Mestského podniku služieb s.r.o. so zdrojom 
z vŕtanej studne v lokalite Kopanice a s vodojemom Hozník s objemom 35 m3 , ale bez 
akumulácie pre požiarne účely  

- Vzdušné vedenie VN 22 kV , vetva končí v osade Hozník stožiarovou trafostanicou  

- Vzdušné vedenie NN v lokalite Hozník (AES 4x50+ 25 

- Vzdušné vedenie NN v lokalite Stávka  
 

D. NÁVRHOVÁ ČASŤ ZASTAVACEJ ŠTÚDIE  

 1. Riešenie širších vz ťahov  

Riešené územie sa nachádza za východnou hranicou zastavaného územia mesta. Z druhej strany 
je rozsah riešenej plochy obmedzený miestnou asfaltovou cestou- ulicou Kopanice. Západná strana 
územia pokračuje strmším svahom dole smerom k mestu. Na južnej strane pokračuje nezastavaná 
plocha TTP. Územie je svahovité so spádnicami na západ.  

Dopravné napojenie na mestskú uličnú sieť bude priamym napojením na  cestu- ulicu Kopanice . 
Napojenie na verejné trasy inžinierskych sietí je navrhnuté len v prípade napojenia na vedenie VN 
v lokalite Hozník a na vedenie NN pre navrhované rodinné domy v lokalite Stávka.  

 2. Urbanistické riešenie  

Prioritnou funkciou riešenej lokality je rekreačná funkcia a obytná funkcia. Nové využitie územia je 
navrhnuté s ohľadom na usporiadanie pozemkov jednotlivých vlastníkov s cieľom na optimálne 
usporiadanie zástavby, dopravnej a technickej vybavenosti územia. Lokalita je rozdelená do 2 
podlokalít podľa funkčného využitia:  

Podlokalita A  areál penziónu Janka v jabloňovom sade  
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Podlokalita B 4 rodinné domy  

Uvažovaný počet obyvateľov po celkovom dokončení výstavby lokality bude 16 obyvateľov 
rodinných domoch a max. 80 návštevníkov penziónu.  

 3. Architektonické riešenie  

Podlokalita A - Návrh penziónu Janka v jabloňovom sade: 

- Penzión prízemný čiastočne podpivničený, s obytným podkrovím, sklon strechy 450  

Kapacita: 40 lôžok, jedáleň (sála) 120 stoličiek, kuchyňa s kompletným riešením, recepcia, bar 
pre 40 návštevníkov, technické a skladové miestnosti  

- Velnes, - posilňovne, sauny, hygienické vybavenie  

- Ubytovacie domčeky 10 ks – kapacita dve dvojlôžkové izby, obývacia izba s kuchynkou,  

- Vínna pivnica kapacita 50 stoličiek, s vonkajšou terasou ,  

- Amfiteáter – pódium 10x15m, v suteréne prezliekareň, WC, sprchy, čerpadlá a úprava vody zo 
studne 

- Ihriská – tenisový kurt (volejbal), plážový volejbal  

- Detské ihrisko – preliezky, hojdačky, pieskovisko 

- Oplotenie areálu pletivom  

Podlokalita B - Návrh výstavby rodinných domov : 

- prízemné so sedlovou strechou s možným podkrovím, sklon strechy 250-500  

- garáž riešiť ako súčasť domu, nie samostatná stavba  

- pri rodinnom dome môže byť hospodársky objekt 

- pri každom dome musí byť zabezpečené parkovanie alebo garáž min. pre jedno auto  

- oplotenie z ulice riešiť priehľadné z ľahkej konštrukcie, výška max. 1,5 m, 

- medzi pozemkami oplotenie z pletiva 

Navrhujeme výstavbu rodinných domov s jedným bytom pre 4 (5) členné rodiny.  

 4. Dopravné riešenie      vypracoval: Ing. Štefan Raj čan 

Podľa charakteristiky z ÚPN mesta Krupina sa riešené územie nachádza pri obslužnej 
komunikácii funkčnej triedy C2 kategórie MO-7,5/40 dopĺňajúcej v zmysle ÚPN spojenie so zbernou 
komunikáciou- súčasnou trasou cesty I/66. Predmetná komunikácia funkčnej triedy C2 vedie popri 
športovom areály podjazdom pod železničnou traťou Zvolen- Šahy ulicou Slnečná do obytnej zóny s 
nízkopodlažnou zástavbou RD a odtiaľ v dĺžke 700 m ako ulica Kopanice do riešeného územia. 
Komunikačné napojenie riešeného územia je jediným dopravno-komunikačným vstupom, ktorý je 
orientovaný na ulicu Kopanice napojenú na intravilán mesta. 

Napojenie celého riešeného územia, je existujúcou komunikáciou (MK) s pomenovaním ulica 
Kopanice. Jedna vetva cesty- ulice pokračuje východným smerom do lokality Kopanice, ďalšia vetva, 
ktorá ohraničuje riešené územie smeruje do lokality Hozník. Pri tejto vetve vo vzdialenosti cca 220 m od 
križovatky Stávka je navrhnutý areál penziónu. V tejto štúdii nenavrhujeme nové miestne komunikácie.  

Návrh dopravného riešenia vychádza z STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.  
Existujúca asfaltová cesta je funkčnej triedy C3- obslužná komunikácia jednopruhová obojsmerná 
s výhybňami a krajnicami, kategória cesty MOK. Navrhujeme jednu výhybňu približne v polovici 
vzdialenosti medzi križovatkou Stávka a navrhovaným areálom penziónu tak, aby bol umožnený 
rozhľad na obidva úseky cesty. Šírka jazdného pruhu je podľa skutočnosti premenlivá 3,50 až 4,10 m. 
V mieste výhybne bude cesta rozšírená na 6,0 m. Tak isto bude rozšírená cesta pred parkoviskami 
pred penziónom na 6,00 m+ parkovisko š. 4,00 m pre autobus na východnej strane.  
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Niveleta a pozdĺžne sklony existujúcich komunikácií sú dané konfiguráciou terénu. Šírkové 
usporiadanie cesty je premenlivé 3,7-4,9 m.  

Podlokalita A  

Vnútro areálové komunikácie  

- prístup k ubytovacím domčekom bude prejazdným chodníkom š. 3,25 m  

- prístup k ČOV bude prejazdným chodníkom š. 2,50 m  

- ostatné areálové pešie chodníky š. 2,00 m 

Niveleta a pozdĺžne sklony navrhovaných areálových komunikácií (prejazdných chodníkov) sú 
dané konfiguráciou terénu, čo bude smerodajné aj pre výškové osadenie jednotlivých stavieb., max. 
pozdĺžny sklon 10%.  

Podlokalita B 

Rodinné domy v podlokalite B budú dopravne napojené na navrhovanú účelovú komunikáciu 
z južnej strany pre 4 RD, napojením na obslužnú komunikáciu smer Hozník, riešenú v rámci tejto UŠ. 
Účelová komunikácia bude v správe a údržbe vlastníkov 4 RD. 

4.1  Statická doprava 

Podlokalita A 

Pre pripravovanú prevádzku „ PENZIÓN- Janka v jabloňovom sade„ je potrené v dostupnej 
lokalite riešiť budovanie parkovacích plôch, ako súčasť statickej dopravy pre potreby prevádzky- 
penziónu. Výpočet potreby parkovacích plôch - potreba parkovacích miest pre územie v súlade s 
potrebou podľa STN 73 6110 a zmien Z1 a Z2 : 

Počet parkovacích miest pre potrebu prevádzky v území: 

V území je potrebné riešiť parkovacie miesta pre stavbu po jej uvedení do prevádzky 
investorom, pri zohľadnení plánovaných vytvorených kapacít a počtu pracovníkov zamestnaných v 
prevádzke v pracovnej zmene.. 

Pre riešenie potrieb statickej dopravy, sú použité informácie od riešiteľa stavby. Odstavné 
stojiská: (O0) pre druh objektu podľa zmien 1 a 2., STN 73 6110 tab.20 STN sa nevyžadujú. 

Parkovacie stojiská: (P) podľa tab.20 STN Ubytovacie a stravovacie zariadenia 

Ubytovacie a stravovacie služby  parkovanie  krátkodobé/ dlhodobé 

- zamestnanci 6 osoby : 5 =     1,2 parkovacie stojisko       0%      /   100% 

- ubytovacie izby návštevníkov 20 x 0,5 =  10 parkovacích stojísk        30%     /     70% 

- ubytovacie domčeky 10x4= 40 osôb : 8 =   5 parkovacích miest          30%    /      70% 

- reštaurácia- počet 60 miest  : 8 =   7,5 parkovacích stojísk     100%    /        0% 

Spolu parkovacie miesta :  23,7 parkovacích stojísk  

■ základná potreba parkovacích stojísk OA pre stavbu: Po = 23,7 stojísk        12    /    11 

Pri stupni motorizácie 1:2,5 , podľa čl.16.3.9 STN 73 6110 /Z1, potreba parkovacích miest 
ovplyvňujú súčinitele:  

kmp - regulačný koeficient mestskej polohy stavby - ostatné územie 1,0 

k<j - súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce ( IAD : ostatná / 55 : 45 )     1,3 

N = 1,1 x 0 + 1,1 x 23,7 x 1,0 x 1,3 = 33,89 resp.  34 parkovacích miest  pre OA.  

Z toho pre osoby telesne postihnuté - vodičov, je potreba 4% z parkovacích miest z 
požadovaného množstva, t.j. min. 2 parkovacie miesta. 

Základné požiadavky -parametre a rozmery vonkajších parkovacích stojísk pre vozidlá poskupín O1 
a O2 musia spĺňať rozmery v súlade s STN 736056-01 pre kolmé radenie vozidiel, rozmery stojísk 
:2500 x 5000 mm resp. 2500x 5300 a pre telesne postihnutých v šírke stojiska 3500 mm.  



7 

Podlokalita B 

V riešenom území sa nepredpokladá parkovanie na verejných plochách. V rámci návrhu 
umiestnenia stavieb RD na jednotlivých pozemkoch, budú na týchto pozemkoch stavebníkov riešené 
min. odstavné plochy pre 2 OA na dlhodobé parkovanie alebo garáž ako súčasť domu+ odstavná 
plocha pre 1 OA.  

4.2  Ostatné druhy dopravy: 

Mestská hromadná doprava   

V riešenej lokalite vedie autobusová linka smerom na Kopanice so zastávkou pri osade 
Stávka. Obsluha riešeného územia je navrhnutá aj individuálnou dopravou, s pešou dostupnosťou pre 
celé územie.  

Nemotoristické dopravy  

-  Pešia doprava: Chodci sa v území budú pohybovať po vozovke na miestnych komunikáciách, ako 
riadni účastníci cestnej premávky. Intenzita automobilovej dopravy je v týchto miestach nízka.  

- Cyklistická doprava: V riešenom území nepredpokladáme separátne –samostatné cyklistické 
cestičky. Cyklisti v území  sa budú pohybovať po vozovke na miestnych komunikáciách, ako riadni 
účastníci cestnej premávky.  

4.3  Konštrukcia vozoviek  

 Návrh konštrukcie vozoviek sa vykoná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe 
očakávaného dopravného zaťaženia. Vozovky budú navrhnuté ako stredne ťažké zaťažené prevažne 
osobnými autami s občasnou zásobovacou nákladnou dopravou.     

 Povrchy spevnených plôch sú predbežne navrhnuté nasledovne: 
− Komunikácie (parkoviská):  asfaltový betón, 
− areálové chodníky:   betónová zámková dlažba. 

 
 5. Zásobovanie elektrickou energiou    Vypracoval: Ing. Ján Sebí ň 

Terajší stav: 
Podľa zistenia na SSE a. s Krupina  sa na riešenom území nachádzajú vzdušné siete VN 

v lokalite Hozník a NN vzdušná siet v lokalite Stávka v správe SSE.  

Návrh: 

V rámci zastavacej štúdie sú v tejto časti riešené zásadné otázky súvisiace s napojením 
areálu penziónu a rodinných domov v tejto lokalite na elektrickú energiu. 

Podlokalita A - Penzión- sa napojí pred existujúcu trafostanicu /ts/krupina.Hozník. Pred 
trafostanicou sa areál penziónu napojí VN vzdušným káblovým rozvodom Distri 3x70. V prvom úseku 
dĺžky 330 m bude vedený spoločne po stožiaroch existujúceho vedenia NN. Druhý úsek dl. 255 m 
bude vedený po nových stožiaroch až k navrhovanej kioskovej trafostanici 1x 250 kVA pri penzióne. 
Toto riešenie bolo prekonzultované na SSE a.s. v Krupine. 

Podlokalita B- rodinné domy (4 domy) -  sa napojí na existujúcu vzdušnú sieť NN v lokalite 
Stávka. Z najbližšieho stĺpa sa domy napoja vzdušným NN káblovým rozvodom AES 4x50+25 dĺžky 
35 m cez skrine PRIS na prístupnom mieste, z ktorých sa napoja podzemné káblové prípojky pre 
jednotlivé rodinné domy.  . 

Ochranné pásma: 
Vzdušná VN sieť 10m 
NN a VN káble 1m 
Trafostanica 10m 
 

Predpokladaná ročná spotreba el. energie A = 219,0 MWh 
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 3. 
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Pre zabezpečenie tohto príkonu je potrebný výkon navrhovanej kioskovej trafostanice 250 
kVA,. Trafostanice je napojená na 22 kV vzdušnú sieť – linka č. 453 cez úsekový vypínač.  

Meranie spotreby el. energie domov bude zabezpečené v elektromerových rozvádzačoch na 
hraniciach pozemkov jednotlivých domov.  

Trafostanica VN/NN  

1. Základné technické údaje: 

Kiosková koncová trafostanica betónová so sedlovou strechou 

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 3. Sústavy napätia: 
         VN  3 str.   50Hz, 22 kV – IT  
NN  3+PENstr. 50Hz, 400/230V TN-C 22/0,4 kV,      

250 kVA  
150 MVA  

    Meranie na NN strane 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: na strane VN je navrhnutá izolovaním živých 
častí, zábranami a krytmi. 
Na strane NN je navrhnutá izolovaním živých častí, zábranami a krytmi 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: na strane VN je navrhnutá samočinným 
odpojením napájania v sieti  s rýchlym vypnutím.   

Na strane NN je navrhnutá samočinným odpojením napájania v sieti TN-C v súlade s STN 33 
2000-4-41 . 

Vonkajšie vplyvy podľa  STN 33 2000-5-51: AA7, AB7, AD – dážď, BA5 normálne vonkajšie 

2 . Technické riešenie: 
Na VN strane sú osadené VN poistky a obmedzovač prepätia, transformátor olejový alebo 

suchý 22/0,4kV s príkonom 400kVA  a NN rozvádzač v skrini SVS s hlavným ističom, a vývodmi do 
400A. 

Rozvody NN:  

1.Základné technické údaje 

Bilancia odberu el. energie 

ELEKTROINŠTALÁCIA 

Por.č. Zariadenie Inštalovaný 
príkon 

Koef. Sú č. Požadovaný 
príkon 

1 Areál penziónu 120 0,7     84  
     2 4 rodinné domy 48 0,7     28,8  
     

 

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 3. 

Sústava napätia: 3+PEN str. 50Hz, 400/230V TN-C 

Ochrana pred  zásahom el. prúdom  základná: je navrhnutá izolovaním živých častí, 
zábranami a krytmi 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche: je navrhnutá samočinným odpojením 
napájania v sieti TN-C v súlade s STN 33 2000-4-41 

 
 

Transformátor 
Skratový výkon 
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Technické riešenie: 
Podlokalita A - Areál penziónu 

Káblový areálový rozvod je navrhnutý káblami AYKY 3x240+420mm2 v zemnej ryhe 
preslučkovanými cez skrine PRIS. Káble budú uložené v zemnej ryhe v pieskovom lôžku v hĺbke 0,7m 
pod terénom. Pod komunikáciami a pri križovaní inžinierskych sietí kábel chrániť plastovými 
chráničkami. Meranie spotreby celého areálu bude v kioskovej trafostanici.  

Pre súbeh a križovanie s inými inžinierskymi sieťami platia STN 73 6005 a STN 33 2000-552, 
ktoré je potrebné dodržať. Rozvody NN a VO môžu byť uložené v spoločnej ryhe. Vonkajšie vplyvy 
podľa  STN 33 2000-5-51: AA7, AB7, AD – dážď, BA5 normálne vonkajšie 

Podlokalita B – 4 rodinné domy 

Káblový areálový rozvod je navrhnutý káblami AYKY 3x240+420mm2 v zemnej ryhe 
preslučkovanými cez skrine PRIS na hranici pozemkov. Káble budú uložené v zemnej ryhe 
v pieskovom lôžku v hĺbke 0,7m pod terénom. Pod komunikáciami a pri križovaní inžinierskych sietí 
kábel chrániť plastovými chráničkami.  

Pre súbeh a križovanie s inými inžinierskymi sieťami platia STN 73 6005 a STN 33 2000-552, 
ktoré je potrebné dodržať. Rozvody NN a VO môžu byť uložené v spoločnej ryhe. Vonkajšie vplyvy 
podľa  STN 33 2000-5-51: AA7, AB7, AD – dážď, BA5 normálne vonkajšie 

Meranie spotreby el. energie domov bude zabezpečené v elektromerovom rozvádzači na 
hranici pozemku domu č.1.  

Verejné osvetlenie:  

Podlokalita A - Osvetlenie areálu penziónu bude riešené LED svietidlami na oceľových 
stožiaroch a napájané zo skrine RVO napojenej z poistkovej skrine PRIS pri kioskovej trafostanici. 
Osvetlenie bude napojené z rozvádzača RVO a bude ovládané na základe impulzu zo systému HDO 
a súmrakového relé.  

Podlokalita B - Osvetlenie priestoru pred rodinnými domami bude na novom stožiari pri hranici 
pozemku domu č.1.  

Základné technické údaje: 

Sústava napätia: 3+PEN str. 50Hz, 400/230V TN-C 

Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke: je navrhnutá izolovaním živých častí, 
zábranami a krytmi 

Ochrana pred zásahom  elektrickým prúdom pri poruche: je navrhnutá samočinným odpojením 
napájania v sieti TN-C v súlade s STN 33 2000-4-41 
 
 
6. Kanalizácia – odvedenie a likvidácia splaškových  vôd, odvedenie  

dažďových vôd   
         Vypracoval: Ing. Ján Timko  
Popis jestvujúceho stavu :  

V území sa nenachádza verejná kanalizácia. Najbližšia verejná kanalizácia sa nachádza vo 
vzdialenosti 1300 m na ulici Slnečná. Kanalizácia (jednotná) D 250 je v správe StVAK.  

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Podlokalita A  

Na základe jestvujúcich podmienok navrhujeme pre odkanalizovanie objektu Penziónu 
vybudovať delenú kanalizáciu, keď splaškové vody budú novou splaškovou kanalizáciou odvádzané 
do areálovej čistiarne odpadových vôd v dolnej časti pozemku a po prečistení do akumulačnej žumpy 
s prepadom do akumulačnej požiarnej nádrže. Navrhovaná areálová splašková kanalizácia DN 200- 
250 bude dĺžky 255 m. Z akumulačnej žumpy alebo z jazierka bude čerpaná prečistená voda na 
polievanie trávnikov, v zimnom období sa prebytočná voda vyvezie cistenovými autami na vhodné 
miesto. Problematické by bolo vypúšťanie prečistených odpadových vôd do vodného toku- ten je 
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vzdialený cca 900 m alebo vypúšťanie do podmoku čo je pri danej geológii miesta (kamenné podložie) 
nereálne riešenie.  

Povrchové dažďové odpadové vody budú oddelene odvádzané samostatnou dažďovou 
kanalizáciou do akumulačnej požiarnej nádrže- jazierka. Navrhovaná areálová dažďová kanalizácia 
DN 200- 250 bude dĺžky 325 m. 

Podlokalita B  

Na základe jestvujúcich podmienok navrhujeme pre odkanalizovanie každého rodinného 
domu do vlastnej nepriepustnej žumpy. Povrchové dažďové odpadové vody budú odvádzané na 
terén.  

7. Vodovod a zdroje vody  

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA-   

POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 

V území sa nachádza mestský verejný vodovod, ktorého kapacita nedovoľuje ďalšie odbery 
vody. Najbližší verejný vodovod sa nachádza vo vzdialenosti 1300 m na ulici Slnečná. Vodovod Lt 100 
je v správe StVAK. Mesto Krupina má pripravený projekt rekonštrukcie existujúceho vodovodu 
v lokalite Kopanice s cieľom zvýšiť kapacitu vodovodnej siete avšak termín realizácie nie je známy.  

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE  

Podlokalita A 

Zdroj vody z vŕtanej studne 

Ak sa na základe predbežného hydrogeologického posudku preukáže vhodnosť 
zabezpečenia zdroja vody, uvažujeme o vŕtanej studni ako zdroja vody. Studňa by mala byť 
umiestnená na pozemku investora.  

V prípade, že hydrogeologické podmienky neumožnia zásobovanie vody z vlastného vrtu 
bude pre zásobovanie areálu penziónu pitnou a úžitkovou vodou teoretická možnosť napojenia na 
verejný vodovod cez novú vodovodnú prípojku DN 80 (D90 mm) dĺžky cca 1300 m napojenú na 
verejný vodovod na Slnečnej ulici. V blízkosti napojenia na verejný vodovod navrhujeme novú 
vodomernú šachtu a dotláčaciu stanicu na vytvorenie potrebného tlaku vody pri napojení na penzion 
s prevýšením cca 50 m od napojenia na verejný vodovod Lt 100. podobne ako pri kanalizácii je to 
investične náročné riešenie.  

Podlokalita B  

Pre rodinné domy zdroj vody uvažujeme o vŕtanej studni spoločne pre 4 domy alebo 
samostatne pre každý dom.  Studne by mali byť umiestnené na pozemku investora.  

VÝPOČET POTREBY VODY 

Je urobený v zmysle platnej úpravy MP SR č. 477/99- 810 z roku 2000 takto: 

Riešený objekt s využitím aj pre rehabilitačnú kúpeľnú starostlivosť ako kúpeľný ubytovací 
objekt so sprchami včítane stravovacej prevádzky a rehabilitačného komplexu- so špecifickou 
potrebou vody 300 l/ lôžko/ deň a počtom 48 lôžok . (podľa vestníka MP SR č. 477/99) 

Qd priemerná denná potreba vody: 

Qd= 80 lôžok x 300 l/ lôžko/ deň= 24 000 l/ deň= 0,28 l/s 

Qd max= Qd x kd= 24 000 x 1,5    = 36 000 l/ deň= 0,4166 l/s 

Qh max = Qd max x kh = 36 000 l/ deň x 1,8= 64 800 l/ deň= 0,751 l/s 

 
Ročná potreba vody 

Q ročné = Qd x 324 prevádzkových dní= 24,0 m3/ deň x 324 = 7 776 m3 / rok 

Navrhovaná dimenzia vodovodnej prípojky DN 80 mm-  bude s rezervou postačovať pre 
zásobovanie riešených objektov pitnou a úžitkovou vodou. Vhodné tlakové pomery budú zabezpečené 
dotláčacou stanicou v objekte amfiteátra.  
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STAVEBNÉ RIEŠENIE 

Navrhovaná vodovodná prípojka-  výtlačné potrubie v celkovej dĺžke 25 m  

        zásobovacie potrubie v celkovej dĺžke 255 m 

Bude vybudovaná z polyetylénu rPE DN 80 , plastové potrubie bude v celom rozsahu 
uložené v zapaženej zemnej ryhe na pieskovom lôžku hr. 200 mm a po uložení opatrené pieskovým 
obsypom 250 mm nad vrch potrubia. Na potrubie doporučujeme uložiť kovový vodič CY 6 mm2 
(budúce vytýčenie) a pri spájaní potrubia použiť kvalitnejšie tvarovky a armatúry typu HAWLE. Na 
odbočke bude osadený šupák DN 80 so zemnou súpravou. 

8. Vykurovanie  

Vykurovanie objektu penziónu a velnes bude kotlom ústredného kúrenia na palivo 
z drevených peletiek. Možné je vykurovanie tepelnými čerpadlami. Vykurovanie ubytovacích 
domčekov bude elektrickými sálavými panelmi.  

Vykurovanie rodinných domov bude kotlami ústredného kúrenia na drevené peletky alebo 
drevoštiepku. Možné je vykurovanie tepelnými čerpadlami.  

9. Riešenie zelene  

Návrh urbanizácie lokality Papuľka je na plochách v súčasnosti využívaných ako ovocný 
sad. Nová zástavba je v oboch podlokalitách navrhnutá tak, aby v sade bolo potrebných čo najmenej 
výrubov. V areály penziónu sa výstavbou narušené plochy znova zatrávnia a na vhodných miestach 
sa doplní výsadba ovocných stromov miestnych odrôd.  Pri rodinných domoch sa výstavbou narušené 
plochy znova zatrávnia alebo sa vyčlenia plocha pre záhrady.  

V ovocnom sade medzi podlokalitami sa na vhodných miestach sa doplní výsadba 
ovocných stromov miestnych odrôd.   

10. Životné prostredie  

Urbanistická štúdia navrhuje v riešenom území rekreačnú a obytnú funkciu, nie sú tu navrhované 
prevádzky, ktoré by zaťažovali životné prostredie.  

Ochrana vôd a pôdy 

- Splaškové vody budú odvádzané delenou splaškovou kanalizáciou do areálovej ČOV.  

- Pôda na plochách mimo navrhovaného územia bude chránená oplotením staveniska.  

- Pri výstavbe objektov areálu penziónu a rodinných domov minimalizovať výrub stromov 
jabloňového sadu. V tomto návrhu sa uvažuje s výrubom 13 stromov v areály penziónu a 13 
stromov pre výstavbu rodinných domov. Bude potrebná zvláštna ochrana ovocných stromov, 
jednak kmeňov a korún ale aj koreňov. 

- Pri výstavbe objektov areálu penziónu a rodinných domov minimalizovať skrývku pôdy pod 
stavby a využiť ju pre spätné zahumusovanie záhrad.  

- Komunálny odpad a separovaný odpad z rodinných domov bude zhromažďovaný v smetných 
nádobách  

- Povrchové vody budú v podlokalite A odvádzané dažďovou kanalizáciou do akumulačného 
požiarneho jazierka. V podlokalite B bude voda zo striech rodinných domov odvedená na 
terén.  

Ochrana pred povodňami:  

- Územie nie je ohrozované povodňovými vodami  

Ochrana ovzdušia“ 

- Vykurovanie RD bude v alternatívach elektrina alebo drevoštiepka doplnené solárnym 
vyhrievaním.  

- Cesty a chodníky budú mať pevný bezprašný povrch  

Ochrana kultúrneho dedičstva 
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- Ochrana pôvodnej funkcie pre zachovanie genofondu ovocného sadu (miestne odrody 
ovocných stromov, čerešňový sad- krupinské dudečky), jeho obnova resp. rozšírenie  

- V území je možný výskyt archeologických nálezov, preto je potrebné dodržiavať platné právne 
predpisy o ochrane kultúrneho dedičstva.  

11. Etapizácia a koordinácia navrhovanej výstavby  

Pre výstavbu areálu agroturistiky bude v záujme investora vybudovať funkčný areál so 
všetkými potrebnými stavbami a zariadeniami, preto bude areál vybudovaný v jednej etape. Pred 
začatím výstavby bude potrebné realizovať podmieňujúce investície:  

- vŕtaná studňa ako zdroj pitnej a úžitkovej vody  

- elektrická VN prípojka a kiosková trafostanica  

- úprava miestnej obslužnej cesty s vybudovaním výhybne a plôch pre budúce parkovisko, ktoré 
budú slúžiť pre pohyb stavebných mechanizmov.  

Pre výstavbu rodinných domov bude potrebné v 1. etape vybudovať  

- prístupovú cestu ako prejazdný chodník  k pozemkom  

- elektrickú prípojku NN.  

12. Návrh na delenie e sce ľovanie pozemkov   

Areál agroturistiky je navrhnutý na pozemkoch 20077/1, 2077/2, 2063, ktoré môžu byť scelené do 
jedného pozemku.  

Pozemky pre výstavbu rodinných domov a prístupového prejazdného chodníka sú navrhnuté 
odčlenením z pozemku parc.č.2079.  

Ostatná časť pozemku parc.č.2079 vedená síce ako orná pôda v skutočnosti využívaná ako 
ovocný sad, nebude zaradená medzi stavebné pozemky a ostane využívaná ako ovocný sad 
s predpokladom jeho obnovy s cieľom zachovať a pestovať pôvodné druhy ovocných stromov. 

13. Vymedzenie ochranných pásiem   

- Vodovodné a kanalizačné potrubia priemeru 500 mm: 1,5 m od okraja potrubia  

- Ochranné pásma elektrických vedení: 
- Vzdušná VN sieť 10m 
- NN a VN káble   1m 
- Trafostanica   10m 

14. Plochy pre verejnoprospešné stavby   

Verejnoprospešnou stavbou bude rozšírenie cesty/ulice Kopanice v mieste navrhovanej výhybne 
na pozemku parc.č. 2297/1 vo vlastníctve mesta Krupina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zvolen, február 2019      Ing. Alexander Vágner 


