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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1. Názov dokumentu, údaje o obstarávateľovi, spracovateľovi a použitých podkladoch 
Urbanistická štúdia „IBV Nemcove Zeme“ – obytná zóna (ďalej len „UŠ“) je spracovaná na základe Zadania, ktoré vypracoval obstarávateľ v priebehu mesiaca november 2020. Zadanie bolo odsúhlasené Mestským zastupiteľstvom v Krupine 
dňa 9.12.2020 pod č. uzn. 345/2020–MsZ. Obstarávateľom dokumentácie je mesto Krupina, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
Ing. Dankou Gajdošovou, reg. č. 266. Spracovateľom UŠ je projekčná kancelária SANTA – Ing. arch. Vlasta Ilievová, reg. č. autorizačného osvedčenia 1566 AA. 

Pre vypracovanie UŠ boli použité nasledovné podklady: 

- Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie, november 2020 
- polohopisné a výškopisné zameranie M 1: 500, 
- širšie vzťahy v M 1: 2 000, 
- terénny prieskum riešeného územia, 
- konzultácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a správcami IS, 
- stav katastra nehnuteľností, 

1.2 Dôvody pre obstaranie urbanistickej štúdie 
Mesto Krupina sa nachádza v strednej časti Slovenskej republiky a z hľadiska územnosprávneho členenia SR patrí do Banskobystrického kraja, okres Krupina. Mesto eviduje 7890 obyvateľov. 

Vzhľadom na zvýšené požiadavky na individuálnu formu bývania má súkromný investor záujem umiestniť v intraviláne mesta novú zástavbu rodinných domov v centrálnej časti. Z hľadiska optimálneho rozvoja územia a zabezpečenia 
potrebnej dopravnej a technickej infraštruktúry je potrebné vypracovať urbanistickú štúdiu v súlade s § 4 stavebného zákona, ktorá bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre následné povoľovacie procesy v rozsahu dotknutej časti 
územia. 

Dôvodom obstarania predmetnej Urbanistickej štúdie –IBV Nemcove Zeme, Krupina je záujem vlastníkov pozemkov, ako aj záujem mesta Krupina v riešenom území získať komplexný územnoplánovací podklad zónového charakteru pre 
záujmové územie.  

1.3. Hlavné ciele a úlohy riešenia urbanistickej štúdie. 
 

 Urbanistická štúdia preukazuje vhodnosť navrhovanej aktivity – výstavby rodinných domov v riešenom území a jej zosúladenie s prioritami jestvujúceho využívania územia v súlade s Územnoplánovacou dokumentáciou mesta Krupina 
ako aj územným plánom VÚC Banskobystrického kraja. 

 Urbanistická štúdia podrobne rieši návrh dopravnej a technickej infraštruktúry a jej väzby na jestvujúce zastavané územie, navrhuje optimálnu parceláciu riešeného obytného územia a umiestnenie rodinných domov na jednotlivých 
pozemkoch, ich vhodné zakomponovanie do okolitej krajiny a zastavovacie podmienky na jednotlivých pozemkoch v súlade s ich vhodným zakomponovaním do územia mesta vzhľadom na celkový charakter osídlenia a jestvujúcej zástavby.   

 UŠ bola vypracovaná za účelom získania podkladu, ktorý bude slúžiť (pri dodržaní procedurálnych postupov prerokovania) ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie navrhovaných objektov, pričom určuje ich 
stavebno-technické podmienky zástavby a pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia pre inžinierske siete a komunikácie v riešenom území. Rozsah spracovania UŠ zodpovedá požiadavkám podania žiadosti 
na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie pre technickú infraštruktúru v súlade s predloženou urbanistickou koncepciou. 

UŠ bola vypracovaná v súlade s vypracovaným Zadaním v jednej variante.  

1.4. Požiadavky vyplývajúce z platných územnoplánovacích dokumentácií. 
Mesto Krupina má v súčasnosti spracovanú novú územnoplánovaciu dokumentáciu s  jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov. Tieto sú nevyhnutné pre harmonický rozvoj mesta v 

súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Do nového územného plánu mesta boli premietnuté rozvojové zámery z miestnych stratégií a regionálnych stratégií, ako aj z Územného plánu VÚC Banskobystrický kraj v znení zmien a doplnkov. 

S obstaraním nového územného plánu mesta sa počítalo aj v aktuálnom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina. Cieľom riešenia územného plánu mesta Krupina je v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov / stavebný zákon / a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v 
rozsahu katastrálneho územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. 



URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV – Nemcove zeme Krupina 
 

5 
 

Územný plán mesta Krupina bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Krupine č. 388/2019-MsZ zo dňa 11.12.2019. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Krupina č. 10/2019 o záväzných 
častiach Územného plánu mesta Krupina. 

 Riešená lokalita je v súlade s platným územným plánom mesta Krupina. Podľa platnej dokumentácie územného plánu sa predmetné územie nachádza v zóne „B2“, rozvojová plocha  č. 8, ktorá  je určená ako obytné územie pre bývanie 
v rodinných domoch. Keďže samotný územný plán je v plošnom vyjadrení funkčnej náplne územia , preto na spodrobnenie územia a ako priemet do jednotlivých parciel bude slúžiť predmetná urbanistická štúdia . 
    V zmysle bodu 3.11 regulatívov ÚPN mesta Krupina je pre túto novo navrhovanú rozvojovú lokalitu potrebné spracovať urbanistickú štúdiu  ako územnoplánovací podklad. 
Konkrétne požiadavky vyplývajúce z ÚPN mesta Krupina 

-   Napojenie lokality č. 8 z ulice Vinohradnícka , ktorá je v ÚPN mesta navrhovaná v kategórii D1 ako upokojená miestna komunikácia 
- Lokalitou prechádza v súčasnosti VN vedenie , ktoré je v ÚPN mesta určené na prekládku,  ktorá musí byť v súlade s požiadavkami SSE a preto   v návrhu UŠ  rešpektovať  ochranné pásmo uvedeného vedenia 
- Zásobovanie vodou ako aj odvádzanie splaškových vôd  je nutné riešiť podľa požiadaviek jednotlivých správcov inžinierskych sietí.  
- Lokalita č. 8 zasahuje do ochranného pásma železníc a preto v zmysle ÚPN záväzná časť  kap.   3.3. bod  24 ) uvádza , že  je nutné rešpektovať uvedené OP resp. je nutné vyžiadať si výnimku z uvedeného OP 
- Pre lokalitu B2 je stanovený regulatív max. výšky zástavby 2 NP  a maximálna intenzita využitia plôch 40% 

1.5. Údaje o súlade riešeného územia so zadaním.  
 Pre obytnú zónu bolo obstarávateľom – Mestom Krupina, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vypracované v novembri 2020 Zadanie, ktoré je pre vypracovanie UŠ určujúce. V súlade s vypracovaným a Mestským zastupiteľstvom 
schváleným Zadaním a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bola vypracovaná UŠ, ako podklad pre vypracovanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia. Riešenie bolo v 
rozpracovanosti konzultované so zástupcom objednávateľa a obstarávateľa. Spracovatelia UŠ vypracovali v súlade so Zadaním pre UŠ jednu variantu konečného urbanistického riešenia územia.  

Základné požiadavky a ciele Zadania možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

- zosúladiť individuálne a verejné záujmy v predmetnej lokalite, 
- riešiť optimálne využitie územia v súlade s platnou legislatívou 
- formovať prostredie územia v kontinuite prírodných daností, historických hodnôt v území v nadväznosti na okolité funkčné využívanie územia 
- riešiť optimálnu urbanistickú koncepciu priestorového a funkčného usporiadania záujmového územia a funkčného využitia pozemkov,  
- riešiť priestorovú kompozíciu a organizáciu územia z pohľadu prírodného a krajinného rázu       územia, 
- dosiahnuť vysokú kvalitu životného prostredia vhodnou priestorovou organizáciu územia a     vhodným využívaním funkčných plôch, 
- z hľadiska hmotovo-priestorového vytvoriť novú štruktúru napájajúcu sa na existujúcu   a navrhovanú dopravnú sieť a technickú infraštruktúru  
- stanoviť zásady budovania technickej infraštruktúry,  
- preveriť únosnosť zaťaženia územia riešenou funkciou, 
- stanoviť vecnú a časovú koordináciu výstavby v území, 
- stanoviť regulatívy funkčného a priestorového využitia , limity v rozsahu: prípustné funkcie, prípustné v obmedzenom rozsahu, neprípustné funkcie, minimálna výmera pozemku, max.index podlažných plôch , max.index zastavaných 

plôch, podlažnosť, stavebné čiary, vymedzenie plôch pre dopravnú a technickú infraštruktúru v území 

Okrem uvedených, všeobecných podmienok bolo nutné: 

- rešpektovať napojenie riešeného územia na dopravný systém – miestnu obslužnú komunikáciu  
- rozvoj zóny, počet a umiestnenie nových rodinných domov riešiť v súlade s regulatívmi záväznej časti ÚPN mesta Krupina vzťahujúcich sa na toto územie, 
- návrh novej zástavby vhodne zakomponovať do okolitého prostredia 
- zástavbu riešiť samostatne stojacími objektami na priestranných pozemkoch s ohľadom na okolitú prírodnú krajinu, 
- z hľadiska urbanistickej kompozície navrhnúť podmienky osadenia jednotlivých objektov tak, aby výška zástavby kopírovala terén a odpovedala jeho svahovitosti bez vvtvárania vysokých oporných múrov a plných oplotení ako 

vizuálneho impaktu v krajine, vzhľadom na významnú polohu lokality v centrálnej časti mesta 
- na riešenom území navrhnúť pozemky s ideálnou plošnou výmerou vrátane zakomponovania vzrastlej zelene, 
- navrhnúť osadenie jednotlivých domov a maximálnu výšku zástavby zohľadňujúcu jestvujúci terén a okolitú prírodnú krajinu,  
- stanoviť pre jednotlivé domy a doplňujúce objekty stavebno – technické podmienky. 
- vyriešiť v rámci určených rozvojových plôch technickú infraštruktúru s napojením na založený   a vybudovaný systém trás, vrátane napojenia na dopravný systém mesta, 
- navrhnúť a určiť podmienky zástavby v riešenom území, v podobe grafických a textových      regulatívov vyplývajúcich z navrhovanej urbanistickej koncepcie, 
- na základe vyhodnotenia existujúcej zelene v území spracovať návrh zelene konzistentne   s architektonickým riešením – budovanie líniovej zelene ako hygienickej bariéry s ohľadom na OP železníc 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že návrh UŠ je vo všetkých bodoch v súlade so schváleným Zadaním pre spracovanie UŠ. 
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2. Riešenie urbanistickej štúdie  

2.1. Vymedzenie hranice riešeného územia. 
 Katastrálne územie mesta Krupina sa nachádza v južnej časti okresu Krupina a juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Záujmové - riešené územie v súlade so schváleným zadaním pre vypracovanie UŠ sa nachádza v intraviláne 
mesta, severovýchodne od centra mesta Krupina. Celý pozemok má výmeru cca 13 825m2 a bude riešený komplexne. Hranica riešeného územia je doložená vo výkresovej časti. Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza na parcelách 
k.ú. Krupina,  parcely: KN-C 1318/26, 1318/134, 1318/131, 1318/132, 1318/133, 1318/113, 1318/136, 1318/127, 1318/128, 1318/137, 1318/135, 1318/130  

2.2. Opis riešeného územia. 
 Riešené územie, ako bolo spomenuté sa nachádza v intraviláne mesta, severovýchodne od centra mesta Krupina. Územie je pomerne rovinaté s miernym spádom z východu na západ. Väčšina riešenej plochy bola v minulosti aktívne 
využívaná na poľnohospodársku výrobu ako trvale trávny porast, lúka a pasienok, v súčasnosti  celá plocha pozemku nie je poľnohospodársky využívaná. Územie je v priamom kontakte so zastavaným územím a kompaktnou zástavbou 
mesta. Pôvodná, vyššia zeleň sa v riešenom území nenachádza. V riešenom území, resp. v kontakte sa nachádzajú líniové stavby technického charakteru, pričom bude nutné dodržať ich ochranné pásma v súlade s STN: 

- stredom územia, v mieste navrhovanej komunikácie (v zelenom páse) vedie vzdušné 22 kWA vedenie s dvomi podpernými bodmi, 

Bilancie: 

Plocha riešeného územia celkom:   13 825 m2 

Plocha stavebných pozemkov:   12 155 m2  

Počet stavebných pozemkov:    15 

Plocha dopravných koridorov:    1 670 m2 

Priemerná plocha stavebných pozemkov:  810,3 m2 

2.3. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu mesta. 
 Riešená lokalita je v súlade s platným územným plánom mesta Krupina. Podľa platnej dokumentácie územného plánu sa predmetné územie nachádza v zóne „B2“, rozvojová plocha  č. 8, ktorá  je určená ako obytné územie pre bývanie 
v rodinných domoch. Keďže samotný územný plán je v plošnom vyjadrení funkčnej náplne územia , preto na spodrobnenie územia a ako priemet do jednotlivých parciel bude slúžiť predmetná urbanistická štúdia . 

    V zmysle bodu 3.11 regulatívov ÚPN mesta Krupina je pre túto novo navrhovanú rozvojovú lokalitu potrebné spracovať urbanistickú štúdiu  ako územnoplánovací podklad. 

Konkrétne požiadavky vyplývajúce z ÚPN mesta Krupina 

-   Napojenie lokality č. 8 z ulice Vinohradnícka , ktorá je v ÚPN mesta navrhovaná v kategórii D1 ako upokojená miestna komunikácia 

- Lokalitou prechádza v súčasnosti VN vedenie , ktoré je v ÚPN mesta určené na prekládku,  ktorá musí byť v súlade s požiadavkami SSE a preto   v návrhu UŠ  rešpektovať  ochranné pásmo uvedeného vedenia 

- Zásobovanie vodou ako aj odvádzanie splaškových vôd  je nutné riešiť podľa požiadaviek jednotlivých správcov inžinierskych sietí.  

- Lokalita č. 8 zasahuje do ochranného pásma železníc a preto v zmysle ÚPN záväzná časť  kap.   3.3. bod  24 ) uvádza , že  je nutné rešpektovať uvedené OP resp. je nutné vyžiadať si výnimku z uvedeného OP 

- Pre lokalitu B2 je stanovený regulatív max. výšky zástavby 2 NP  a maximálna intenzita využitia plôch 40% 

2.4. Vyhodnotenie limitov využitia územia, vrátane ochranných pásiem, kapacít a umiestnenia verejného technického vybavenia územia. 
 

Riešené územie je limitované niekoľkými faktormi, ktoré je potrebné rešpektovať. Sú to: 
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- vlastnícke vzťahy –riešené územie sa vo väčšine nachádza na pozemku vo vlastníctve objednávateľa urbanistickej štúdie a vlastníkov so záujmom riešenia tejto zóny čo je limitujúcim faktorom, preto nie je nutné v území rešpektovať 
iné vlastnícke vzťahy k pozemkom.  

- geomorfologické pomery – inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v záujmovom území neboli vyhodnotené, nakoľko si to charakter a navrhované využitie územia nevyžaduje. Pred vydaním stavebného povolenia a realizáciou 
stavieb inžinierskeho charakteru (komunikácie) a jednotlivých rodinných domov bude nutné vykonanie jednoduchého geologického prieskumu a vyhotovenie geologického posudku.   

- prírodné faktory – Na tvorbe geologicko-petrografického podkladu záujmového územia ako aj na tvorbe morfológie povrchového reliéfu sa zúčastňujú predovšetkým tri na seba akoby nasunuté orografické jednotky.  V severnej  
časti  sú  to  juhovýchodné  výbežky  Štiavnických  vrchov  a južné výbežky Javoria. Základnou horninou sopečného pôvodu je v oboch jednotkách pyroxénický andezit a jeho sedimenty – tufy, tufyty, sopečné aglomeráty a ostrohranné 
brekcie. Druhou orografickou jednotkou je Krupinská planina, ktorá prebieha paralelne takmer východno-západným smerom celým povrchom hontianskeho regiónu. Mierne naklonená pokrýva podstatnú časť regiónu. 

Poslednou  orografickou  jednotkou  je  intravulkanická  Ipeľská  brázda,  v ktorej  si    v súčasnosti vytvoril svoju kotlinu tok rieky Ipeľ. Ipeľská brázda má odlišnú geologicko- petrografickú stavbu a povrchový reliéf než Krupinská 
planina. 

- dopravné pomery – riešené územie bude dopravne napojené na existujúci dopravný systém – miestnu účelovú komunikáciu situovanú v severovýchodnom okraji záujmového územia, na ktorú je územie dopravne napojené miestnou 
obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30, ktorá svojimi parametrami kapacitne vyhovuje dopravnému pripojeniu lokality. 

- napojenie na elektrickú sieť – priamo cez pozemok objednávateľa, diagonálne smerom z juhovýchodu na severozápad, nad riešeným územím prechádza vzdušné VN 22 kVA vedenie s dvomi podpernými bodmi. V blízkosti riešeného 
územia sú vybudované elektrické NN vedenia pre napojenie navrhovaných rodinných domov. Bližšie technické riešenie, dostatočná kapacita existujúcej trafostanice resp. posilnenie tejto stanice bude vyplývať z konkrétneho technického 
riešenia SSD.  

- napojenie na plyn – priamo cez riešené územie, cez pozemok objednávateľa UŠ neprechádza STL plynovod, preto nie je súčasťou tohto riešenia UŠ.   

- napojenie na vodovod a kanalizáciu – V dotyku s riešeným územím prebieha vodovodné potrubie od ulice Plavárenská, cez ulicu Vinohradnícku, kde je zokruhované na ulicu Slnečná. Kapacita aj tlak v danom potrubí je postačujúci 
pre riešené územie. Uvažovaná lokalita sa napojí na predmetné potrubie odbočkou a bude tvoriť samostatnú vetvu, ktorá bude následne zokruhovaná na ulicu Nad mestom.  Odkanalizovanie objektov bude možné do novovybudovanej 
kanalizačnej siete. Nová kanalizačná sieť bude prebiehať od ulice Vinohradnícka, kde sa na konci v mieste križovatky napojí uvažovaná lokalita. Kanalizačné potrubie bude prebiehať v osi navrhovanej komunikácie a bude zvedené na ulicu 
Nad mestom, odkiaľ bude pokračovať do existujúcej vetvy na ulici Majerský rad.      

- diaľkové káble - v území navrhnutom pre výstavbu rodinných domov sa nenachádzajú žiadne diaľkové telekomunikačné káble.  

- napojenie na elektronické komunikačné siete – bod pripojenia lokality na MTS určí príslušné pracovisko Telekomu na základe žiadosti o určenie bodu pripojenia. 

V riešenom území nie sú vyhlásené stavebné uzávery a obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, nenachádza sa tu nič, čo by mohlo ovplyvniť navrhované riešenie. V riešenom území nie je evidovaná archeologická 
lokalita, ani archeologické nálezy a situácie.  

2.5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia.   
Urbanistická koncepcia riešenia územia vychádza hlavne z nasledovných podmienok: 

- rozsah riešeného územia bol stanovený Zadaním pre vypracovanie UŠ, 

- riešené územie sa nachádza v urbanizovanej a kompaktne zastavanej časti mesta, 

- v území nie je založený dopravný systém, je potrebné riešiť napojenie na už založený dopravný systém v dotyku s riešenou lokalitou, 

- nie je potrebné rešpektovanie iných majetkoprávnych vzťahov k pozemkom, 

 Z funkčného hľadiska je celé územie riešené ako obytné– ako plocha zástavby rodinných domov. Územie má nepravidelný tvar vychádzajúci z hranice pozemku objednávateľa. Ako podklad slúžila katastrálna mapa v mierke 1: 1 000 
premietnutá do zadania pre spracovanie UŠ a detailné zameranie lokality v mierke a podrobnostiach M 1: 500. Konkrétny tvar bol upresnený na základe urbanisticko-dopravných, vlastníckych vzťahov a plošných podmienok. 

Navrhovaná štruktúra nadväzuje na dopravný systém a už založenú zástavbu v širšom území. Voľná forma bývania na výmerou štandartných pozemkoch v čiastočne prírodnom prostredí vytvára žiadúce prepojenie organizmu obce s jeho 
prírodným prostredím. Priemerná plocha pozemku na 1 rodinný dom je cca 810,0 m2. Navrhovaná zástavba rešpektuje hranice pozemku objednávateľa.  

Návrh technickej infraštruktúry, resp. možnosti napojenia na inžinierske siete, vychádza z trás a kapacít IS v priľahlom území.   
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a/ priestorová kompozícia a organizácia územia. 
 Riešené územie, resp. plocha urbanizovanej – zastavanej časti z hľadiska majetkových vzťahov a  pomerov v území vytvára kompaktnú plochu rozdelenú príjazdovou komunikáciou trasovanou  diagonálne približne z juhovýchodnej 
strany na severozápadnú, pričom kopíruje pôvodné trasovanie vzdušného VN. Navrhovaná komunikácia rozdeľuje územie na dve polovice, západnú a východnú. Východná strana je navrhnutá s piatimi pozemkami a západná strana s desiatimi 
pozemkami. Jediné možné napojenie na nadradený komunikačný systém a morfológia terénu nevytvára ďalšiu možnosť budúceho rozšírenia navrhovanej lokality. Priestorová kompozícia je podmienená trasovaním navrhovanej obslužnej 
komunikácie, vlastníckymi vzťahmi a hranicou pozemkov. Kompozícia vychádza z požiadavky vytvoriť rovnaké technické podmienky pre všetky navrhované stavebné pozemky a pritom umožniť rozmanitosť v spôsobe zástavby a architektonickom 
riešení. Limitujúcim faktorom pri návrhu urbanistického riešenia a priestorovej kompozície zástavby je morfológia terénu, s výrazným poklesom terénu k západnej a južnej hranici riešeného územia. Výstavba rodinných domov je navrhnutá 
ako kompaktné zoskupenie pozdĺž navrhnutého komunikačného priestoru, s vytvorením plôch pre oddych a relax v dvorných častiach pozemkov a plôch zelene na nezastaviteľných plochách územia. 

b/ bývanie  
 Celkový počet rodinných domov, s ktorým sa uvažuje v záujmovom území je 15, formou samostatne stojacich objektov. V riešenom území sú navrhnuté pozemky od  640 m2 do 1430 m2. Urbanistické riešenie vychádza z vytvárania 
voľného domoradia rodinných domov v uličnej sieti, pozdĺž komunikácie, na veľkosťou štandardných pozemkoch. Snaha riešenia bolo vytvorenie pozemkov a regulatívov, z ktorých vyplynie pomerne vysoká voľnosť v architektonickom riešení 
stavebných objektov – rodinných domov. V uličných zostavách sa počíta so samostatne stojacimi rodinnými, s regulatívmi objemovými i tvarovými, vzhľadom na predpisové a normové priestorové vzťahy k susedným objektom vyplývajúce zo 
stavebného zákona, (stavebná čiara, vzdialenosti od susedných hraníc, orientácia okien, strechy, atď.). Priestorové riešenie je zrejmé z grafickej časti dokumentácie.  

V urbanistickom návrhu riešenia územia boli dodržané nasledovné zásady pre výstavbu nových rodinných a rekreačných domov a technickej infraštruktúry : 

- vytváranie uličného domoradia zo samostatne stojacich domov, orientovaných do ulice priestormi garáže, vstupu a zelene, situovaním intímneho priestoru do dvornej časti pozemku. Veľkosť pozemkov zaisťuje dostatočnú intimitu na 
pozemku, prípadne môže byť zaistená výsadbou zelene, 

- rodinné domy sú navrhované prízemné s obytným podkrovím a za určitých okolností (po zhodnotení geologických a morfologických podmienok) s možnosťou výstavby suterénu. V prípade dohody viacerých stavebníkov je možné 
uvažovať aj s jednopodlažnými rodinnými domami s obytným podkrovím realizovaných formou drevodomov, so sedlovou, alebo valbovou strechou (max. sklon 40°).  

- v architektonickom riešení jednotlivých objektov budú preferované moderné riešenia, bez historizujúcich, archaických, či pseudovidieckych prvkov architektúry, 

- každý z objektov bude napojený priamo na nové rozvody IS, 

- veľkosť pozemkov umožňuje realizáciu okrasnej i úžitkovej záhrady s možnosťou výstavby malých hospodárskych objektov na uloženie náradia a malých mechanizmov, altánkov a vonkajších krbov, 

- vylučuje sa výstavba hospodárskych budov pre chov hospodárskych a úžitkových zvierat, 

- v rodinných domoch bude možné riešiť garáž min. pre 1 osobné vozidlo (garáž je súčasťou RD). Vstupné priestory pred garážou, resp. pred objektom bude umožňovať parkovanie vozidiel,  

- všetky navrhované pozemky sú prispôsobené pre umiestnenie okrasnej a úžitkovej zelene. Jedná sa predovšetkým o okrasnú zeleň, ovocné stromy, okrasné i úžitkové kry a pod. Toto využitie nenarúša obytný charakter lokality 
ale vhodne dopĺňa jej výraz za predpokladu, že pri jej výsadbe budú zachované zásady vzájomného nenarúšania medzi pozemkami, vylúčenia výsadby  nevhodných drevín a použitia nevhodných chemikálií pri ošetrovaní. 

Urbanistická štúdia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie rodinných a pre vypracovanie projektových dokumentácií pre vydanie územného rozhodnutia pre inžinierske siete a komunikácie.   

c/ občianska vybavenosť 
 V súlade so Zadaním pre vypracovanie UŠ, nie sú v riešenom území navrhované stavby a zariadenia občianskej vybavenosti. V rámci objektov rodinných domov sa vylučuje iná funkcia časti objektov, charakteru drobných služieb a 
nezávadnej a neobťažujúcej drobnej výroby.  Občianska vybavenosť ako aj vyššia vybavenosť, obchodná vybavenosť, služby, materská škola je v dostatočnej kapacite dislokovaná v neďalekom centre mesta Krupina. 

d/ zeleň  
 Celá riešená plocha lokality bola v minulosti využívaná ako poľnohospodárska pôda - pasienok, v súčasnosti však je dlhodobejšie poľnohospodársky využívaná len ako trávnatý porast, ktorý je pravidelné kosený a upravovaný. 
Územie má nepravidelný tvar vychádzajúci z geologických a prírodných pomerov ako aj urbanisticko-dopravných a vlastníckych vzťahov. Vyššia zeleň sa tu nenachádza, nižšia náletová zeleň sa nachádza na terénnom zlome v západnom 
uzávere lokality pozdĺž komunikácie.  

Nakoľko riešenie UŠ je vymedzené stanovenými hranicami pozemku, vlastníckymi vzťahmi k nemu a legislatívne určenou plochou na zástavbu, zeleň bude navrhovaná iba v rámci jednotlivých pozemkov. Výsadba zelene na pozemkoch rodinných 
domov je plne v réžii, možnostiach a citu stavebníkov. Vzhľadom na exponovanosť lokality by bolo ideálne, odborne riešiť zeleň v celej lokalite, nie po jednotlivých pozemkoch, aby sa vniesla jednota a rukopis i v tejto, pre mnohých 
stavebníkov okrajovej problematiky. Osobitne bude vhodné riešiť jednotnú izolačnú zeleň pozdĺž komunikácie. Výber druhov rastlinného materiálu musí byť volený tak, aby zeleň mala pre celú plochu zjednocujúci charakter a plnila svoju 
funkciu. Druhovosť výberu drevín musí byť volená s ohľadom na klimatické a stanovištné podmienky, ktoré budú musieť rastliny znášať. Z toho dôvodu musia byť navrhované stromy a kry prevažne skôr domáceho pôvodu, doplnené o 
určité introdukované druhy, ktoré dobre znášajú tunajšie podnebie. Volené musia byť tak, aby boli nenáročné na údržbu a zároveň, vzhľadom na vizuálne exponované územie, zaujímavé po celý rok svojím habitusom, farbou listov, kvetov 
alebo kôrou.  
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2.6. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia .   

a/ verejná dopravná vybavenosť  
 V súčasnosti nie je v riešenom území vybudovaná žiadna dopravná infraštruktúra. Navrhovaná lokalita bude dopravne napojená na miestnu obslužnú komunikáciu na ulici Vinohradnícka. Dopravnú obslužnosť vo vnútri navrhovaného 
obytného sektoru zabezpečuje cestná komunikácia navrhnutá v zmysle STN 736110 ako miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30 pripojená na miestnu obslužnú komunikáciu funkčnej triedy C3 prechádzajúcu 
severovýchodným okrajom pozemku objednávateľa. Navrhovaná komunikácia svojimi priestorovými parametrami je určená pre prevádzku prevažne osobných motorových vozidiel, s občasným prejazdom vozidiel dopravnej obsluhy, do veľkosti 
malého nákladného vozidla. Navrhovaná komunikácia spĺňa požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Trasa komunikácie je navrhnutá ako obojsmerná, smerovo nerozdelená, v šírke vozovky 6,5 m, s dvomi jazdnými pruhmi po 2,75 m, s výškovo 
oddelenými zelenými pásmi po stranách a jednostranným chodníkom. Komunikácia nie je po celej dĺžke prejazdná, v juhovýchodnej časti – v závere riešeného územia bude zaslepená navrhnutým Y obratiskom. Vzhľadom k terénnym podmienkam, 
presné trasovanie bude upresnené v ďalšom stupni projektovej prípravy. Je potrebné spomenúť, že sa uvažuje, že lokalita IBV bude uzavretá a navrhovaná komunikácia bude slúžiť iba pre prístup obyvateľov a návštevníkov nehnuteľností 
a na ich obsluhu, teda s minimálnou intenzitou dopravy. Pred ďalším stupňom projektovej prípravy bude potrebné konzultovať podmienky pripojenia na komunikáciu s Okresným úradom, odborom cestnej dopravy, Dopravným inšpektorátom 
OR PZ. 

Konštrukčné usporiadanie. 

 U obslužnej komunikácii vnútri obytného okrsku je možná aplikácia vozovky so živičným, resp. dláždeným krytom. V prípade vozovky s priepustným krytom bude potrebné vykonať opatrenia na zamedzenie prieniku vôd, s možnou 
kontamináciou ropnými látkami, do podložia.     

Odvodnenie. 

 Zrážkové vody z povrchu vozovky budú odvádzané pozdĺžnym a priečnym  sklonom  krytu do pozdĺžneho rigolu, resp. do uličných vpustov, a následne do jestvujúceho rigolu situovaného na konci ulice Nad mestom, ktorým sú 
odvádzané dažďové vody z celého širšieho územia.  

Osvetlenie. 

 Nakoľko sa jedná o cestnú komunikáciu v novom, kapacitne malom (15 RD) a dopravne uzavretom obytnom okrsku, vonkajšie osvetlenie sa bude realizovať iba v nevyhnutnom prípade, a to osvetľovacími telesami nenapojenými na 
verejnú elektrickú sieť, alebo so zdrojmi na solárnu energiu. Osvetľovacie telesá budú situované v hlavnom dopravnom priestore, ako osvetlenie chodníka pre peších 

Ochrana podzemných rozvodov inžinierskych sietí. 

 Ochrana existujúcich a projektovaných podzemných rozvodov inžinierskych sietí bude riešená chráničkami. Krytie bude navrhnuté s ohľadom na druh rozvodu, v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ 
a  všeobecne platných zásad pre jednotlivé druhy podzemných vedení.  

Organizácia dopravy. 

 Organizácia dopravy na navrhovanej komunikácii bude riešená v zmysle Zákona o cestnej premávke č.8/2009 Z.z., Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, STN 01 8020 „Dopravné značenie na 
pozemných komunikáciách“ a zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách zvislým a vodorovným dopravným značením. 

Pešie komunikácie. 

 V navrhovanej, novej obytnej štruktúre sa navrhuje jednostranný chodník pozdĺž komunikácie MZ 6,5/30. Chodník je široký 1,50m a konštrukčne musí byť riešený tak, aby umožňoval aj vjazd autom na pozemky RD. Je na zváženie 
objednávateľovi a budúcemu investorovi, či realizácia chodníka bude pre neho efektívna a prijateľná, nakoľko intenzita dopravy v riešenej lokalite vzhľadom na zastavanosť a vyššie spomenuté skutočnosti bude veľmi nízka.  

V riešenom území sa neuvažuje so separátnymi cyklistickými komunikáciami. 

Súčasťou dopravného koridoru sú aj trasy navrhovaných inžinierskych sietí. Jednotlivé inžinierske siete sú riešené tak, aby kapacitne vyhoveli požiadavke výstavby nových rodinných domov.  

b/ verejná technická vybavenosť  
Vodovod- zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou 

Popis jestvujúceho stavu :  

V meste Krupina je už v súčasnosti vybudovaný verejný vodovod, ktorého vlastníkom je StVS, a.s. – Banská Bystrica a prevádzkovateľom StVPS, a.s. - závod Zvolen. 

V rámci predkladanej Urbanistickej štúdie je navrhovaná nová individuálna zástavba v meste Krupina – lokalita Nemcove Zeme. Riešené územie navrhovanej novej zástavby IBV sa nachádza v katastrálnom území mesta Krupina. Polohovo je 
situované v centrálnej zástavbe mesta na voľnom priestranstve (v súčasnosti lúka).  
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V súčasnosti je najbližšie k riešenému územiu – uvažovanej novej zástavbe vybudovaný jestvujúci verejný vodovod a to jestvujúce výtlačné potrubie prechádzajúce z ulice Plavárenská a následne Vinohradnícka, z materiálu HDPE dimenzie 
DN 100mm, ktorého trasa prechádza v súčasnosti okrajom riešeného územia, v severovýchodnej časti a ďalej pokračuje na ulicu Slnečná.  

Navrhované riešenie :  

Predkladaná Urbanistická štúdia rieši novú zástavbu individuálnej bytovej výstavby 15 rodinných domov, ktoré sú polohovo situované na voľnom priestranstve lúky – pasienky v centrálnej zástavbe mesta v  lokalite Nemcove Zeme.  

 Na základe uvedených jestvujúcich podmienok polohového a výškového  osadenia  objektov riešenej novej individuálnej výstavby, navrhujeme pre ich zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou vybudovať nový verejný vodovod – rozšírenie 
rozvodnej vodovodnej siete. 

 Navrhované riešenie zásobovania riešeného územia pitnou a úžitkovou vodou vychádza z jestvujúcich tlakových pomerov v jestvujúcej vodovodnej sieti, keď celé územie novej zástavby sa výškovo nachádza v rozmedzí výškových 
kót 281 m n.m. až 287 m n.m. ( rozdiel kót – prevýšenie cca 6 m ), čo poukazuje na jedno tlakové pásmo budúceho verejného vodovodu. 

Pri navrhovanej alternatíve podľa podmienok StVPS a.s., sa uvažuje s napojením nového verejného vodovodu (pre celé územie) na jestvujúci verejný vodovod a to na jestvujúce zásobné potrubie HDPE DN 100mm. 

Výpočet potreby vody :  

Je spracovaný v zmysle platnej Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.  z roku 2006 takto: 

BYTOVÝ FOND –v cieľovom riešení cca 15 rodinných domov s celkovým počtom 60 obyvateľov  

Qd – Priemerná denná potreba vody:  

Qd =  60 obyvateľov x 135,0l/os/deň   = 8 100,00 l/deň =  0,094 l/s  

Qd max. =  Qd .kd = 8 100,00 l/deň . 2,0   = 16 200,00 l/deň = 0,188 l/s 

Qh max.   =  Qd max..kh =  16 200,00 l/deň . 1,8   = 29 160,00 l/deň  = 0,338 l/s 

Ročná potreba vody:  

Q ročné  =  Qd  . 365 dní  =  8 ,10 m3/deň . 365 dní   =  2 956,50 m3/rok 

 

 Navrhované riešenie uvažuje s napojením nového verejného vodovodu na jestvujúce zásobné potrubie HDPE DN 100mm, ktorého trasa je v dotknutom území vedená smerom od ulice Vinohradnícka.  

 Navrhovaná koncepcia riešenia uvažuje s vybudovaním rozšírenia verejného vodovodu a to napojením pomocou pripojovacieho gravitačného potrubia z materiálu HDPE100 – Polyetylén, PN10 dimenzie DN 80mm (D 90mm) v dĺžke cca 
220,0 m vedeného od jestvujúceho zásobného potrubia a následného zokruhovania novovybudovanej vetvy do existujúceho potrubia na ulici Nad mestom. Odtiaľ bude zásobovaná pitnou a úžitkovou vodou celá nová zástavba v dotknutom 
území. 

Zásobné rozvodné potrubie : 

Od uvažovaného pripojenia po spotrebisko – riešenej novej celej zástavby bude vybudované nové výtlačné zásobné - rozvodné potrubie v celom rozsahu z materiálu HD-PE100 – Polyetylén dimenzie D 90mm (DN 80mm) tlakovej triedy PN16 
a PN10, keď trasa hlavného zásobného potrubia bude pripojenia vedená chodníkom smerom k ulici Nad mestom, kde sa následne napojí na existujúci rozvod a bude zokruhovaná 

 Na takto vybudovaný verejný vodovod budú cez samostatné vodovodné prípojky napojené všetky riešené objekty novej aj uvažovanej zástavby, keď meranie  odoberanej - spotrebovanej vody bude samostatne pre každý objekt 
zabezpečené vodomermi osadenými vo vodomerných šachtách riešených v rámci samostatných nových vodovodných prípojok.  

 V zmysle STN 92 0400 – „Požiarna bezpečnosť stavieb“, je navrhované na konci vetvy osadenie požiarneho hydrantu  

Stavebné riešenie : 

 Navrhované plastové potrubie vodovodu bude v celom rozsahu uložené v zapaženej zemnej ryhe na pieskovom lôžku hrúbky 100 mm a po uložení bude opatrené pieskovým obsypom 300 mm nad vrch potrubia. Na potrubí bude uložený 
kovový vodič CY 6 mm2  za účelom budúceho – prevádzkového vytyčovania potrubia. Lomové body na potrubí nového vodovodu budú zabezpečené betónovými blokmi, keď v rámci realizácie verejného vodovodu budú použité kvalitnejšie 
tvarovky a armatúry typu Hawle. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.  bude pre celý navrhovaný verejný vodovod vyčlenené ochranné pásmo týchto verejných sieti a to 1,5 m na obe strany od okraja potrubia vodovodu (DN do 500 
mm). 
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Kanalizácia – odvedenie a zneškodnenie odpadových vôd 

Popis jestvujúceho stavu:   

 V blízkosti riešeného územia je v súčasnosti vybudovaná verejná kanalizácia na ulici Majerský rad, odkiaľ smeruje vetva popri bytovom dome smerom k uvažovanej výstavbe 

Na základe dostupných podkladov je v súčasnosti v blízkosti riešeného územia vybudovaná jestvujúca splašková kanalizácia vybudovaná na sídlisku Majerský rad, ktorou sú splaškové odpadové vody od bytových domov odvedené do 
jestvujúcej čistiarne odpadových vôd mesta Krupina, kde v súčasnosti materiálové prevedenie, dimenziu potrubia ani sklonové pomery tejto jestvujúcej splaškovej kanalizácie nepoznáme.  

Navrhované riešenie :  

Predkladaná Urbanistická štúdia rieši novú zástavbu individuálnej bytovej výstavby v celko v území 15 rodinných domov, ktoré sú polohovo situované na voľnom priestranstve lúky – pasienky v centrálnej zástavbe mesta Krupina, lokalita 
Nemcove Zeme. Riešené územie sa nachádza v mierne svahovitom teréne.  

 Navrhovaná koncepcia odkanalizovania riešeného územia vychádza z  jestvujúcich podmienok, polohového a výškového osadenia objektov novej zástavby. S ohľadom na súčasný stav, keď v blízkosti riešeného územia nie je vybudovaná 
verejná kanalizácia a  predpoklad, že v dohľadnej dobe ani nebude dobudovaná navrhujeme odkanalizovanie riešeného územia – novej zástavby v tejto etape projektovej prípravy riešiť delenou kanalizáciou, keď povrchové dažďové odpadové 
vody z riešeného územia – novej zástavby budú odvedené len povrchovo na terén a budú likvidované v rámci jednotlivých nehnuteľnosti s akumuláciou (na polievanie) resp. vsakovaním do spodných vôd. Budúce miestne obslužné komunikácie 
budú tak isto odvodnené len povrchovo cestnými rigolmi resp. budú pri vhodných geologických pomeroch odvedené do spodných vôd.  

  

Splašková kanalizácia :  

Výpočet splaškových vôd :  

Je spracovaný v zmysle STN  75 6101-„Stokové siete a kanalizačné prípojky“ pre celý rozsah riešenej novej zástavby IBV na základe výpočtu potreby vody – viď časť vodovod :  

- IBV 15 rodinných domov s uvažovaným celkovým počtom 60 obyvateľov : 

Qsplaškové dennné       =  Qd  =  8 100,00 l/deň   = 8,10 m3/deň = 0,094 l/s  

Qsplaškové denné max.   = Qdmax. =  16 200,00 l/deň  = 16,20 m3/deň = 0,189 l/s 

Qsplaškové ročné         = Qročné  = 2 956,50 m3/rok 

V zmysle tejto navrhovanej koncepcie riešenia uvažujeme, že splaškové odpadové vody od navrhovanej novej zástavby budú odvádzané   

Stavebné riešenie : 

Navrhované riešenie uvažuje s napojením nového kanalizačného potrubia na existujúce kanalizačné potrubie ukončené na ulici Majerský rad dimenzie DN 300.  

 Navrhovaná koncepcia riešenia uvažuje s vybudovaním rozšírenia verejnej kanalizácie v dvoch etapách výstavby. V prvej etape bude nutné vybudovanie prvej vetvy prebiehajúcej cez uvažovanú lokalitu, ktorá sa napojí na existujúci 
rozvod na ulici Majerský rad. V druhej etape bude vyhotovená druhá vetva, ktorá nie je súčasťou riešenej zóny, ale je v priamom kontakte. Druhá vetva bude prebiehať po ulici Vinohradnícka.  

Zásobovanie elektrickou energiou.              

  a/ Rozsah projektu 

Urbanistická štúdia rieši umiestnenie a napojenie 15 rodinných domov. Tento stupeň dokumentácie slúži iba pre potreby urbanistickej štúdie a nie je určený pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie prípadne realizáciu stavby. 

  b/ Projektové podklady 

Projekt bol spracovaný na základe stavebných podkladov, vyjadrenia SSE-D, a.s., požiadaviek investora a príslušných STN. 

  c/ Základné technické údaje 
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Rozvodná sieť :  TN-C, 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V 

     IT, 3+PEN, AC 50Hz, 22kV 

Ochrana pred priamym dotykom : izolovaním živých častí, zábranami, alebo krytmi (základná ochrana) Ochrana pred nepriamym dotykom: samočinným odpojením napájania v sieti TN (ochrana pri poruche) Zatriedenie odberu el. energie: III. 
stupeň dôležitosti 

Počet odberov     : 15 

Predpokladané sadzby  : DD2 (istič B20/3) -  5 x ET 

        DD5 (istič B25/3) -  5 x ET 

  d/ Technické riešenie 

Jedná sa o nové objekty. Pre napojenie IBV bude potrebné zo strany SSE-D vybudovanie novej distribučnej trafostanice resp. rekonštrukcia pôvodnej pre celé územie, kde bude cca 15 rodinných domov. V rámci riešenia Konkrétne technické 
riešenie napojenia domov bude navrhnuté po schválení štúdie mestom pracovníkom SSE-D. V rámci štúdie sú navrhnuté prístupové komunikácie s pridruženým zeleným pásom do ktorého sa uložia elektrické rozvody, tak ako to určí pracovník 
SSE-D po zaslaní schválenej štúdie na vyjadrenie k technickému riešeniu. 

  e/ Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Pri montážnych prácach dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Pri prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia dodržiavať ustanovenia STN 343100-08. 

  f/ Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v P.D. podľa § 4, odst. 1, zákona č. 124/2006 Z.z. 

1. Stanovenie rozsahu zariadenia - Jedná sa o priestory prístupné laikom. Elektrické zariadenie je chránené krytím, alebo iným opatrením (zábrana)  a neumožňuje tak bez prekonania zabezpečovacích opatrení prístup k živým častiam.  

2. Identifikovanie ohrozenia - pri prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a aj k ohrození života iba za poruchových stavov, alebo pri úmysle. Môže dôjsť k poruche /skratu/ z rôznych príčin /mechanické, elektrické apod./.  

3. Odhadovanie rizika – uvedené poruchové stavy spojené s nebezpečenstvom a ohrozením života môžu vzniknúť kedykoľvek, ale ich pravdepodobnosť je nízka. Pri vzniku vyššie uvedeného ohrozenia môže dôjsť k ekonomickým škodám na 
majetku /priama škoda na el. zariadení, škoda spôsobená výpadkom el. prúdu/, ale aj k zraneniu osôb. Uvedeným nebezpečenstvám nie je možné ale úplne zabrániť. Je prevedená ochrana pred dotykom živých častí aj neživých častí v zmysle 
platných noriem radu STN 33 2000. Pri opravách, čistení, vyhľadávaní porúch a udržiavaní môže dôjsť k obmedzeniu vyššie uvedených ochranných opatrení, ktoré sú dané STN. Pri týchto stavoch je potrebné postupovať v súlade s 
bezpečnostnými predpismi a internými smernicami prevádzkovateľa – uvedené činnosti môžu prevádzať iba kvalifikované osoby s elektrotechnickou kvalifikáciou, riadne školené a vedomé si možného nebezpečenstva. Pri prerušení 
bezpečnostných ochrán previesť riadne zaistenie pracoviska v zmysle platných predpisov a STN. Aj pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nie je ale zaistené, že nedôjde k ohrozeniu - bezpečnostné zariadenia je možné vedome 
vyradiť, príp. môže dôjsť k chybe obsluhy apod.  

4. Hodnotenie rizika - riziká pri prevádzke nie je možné úplne eliminovať, ale pri dodržaní platných STN, predpisov a vyhlášok je možné dosiahnuť bezpečný stav. K ohrozeniu môže dôjsť pri prevádzkovej poruche, chybe obsluhy, príp. 
laickom zásahu. Aj pri splnení všetkých bezpečnostných opatreniach ostáva zostatkové nebezpečenstvo ohrozenia majetku aj života. Riešený projekt je spracovaný na základe platných STN, platných predpisov a vyhlášok - jedná sa o 
maximálne možné bezpečnostné opatrenia za súčasnej úrovne znalostí. Uvedené opatrenia je nutné dodržať aj pri montáži a údržbe. 

5. Zariadenie je bezpečné, súpis použitých platných noriem STN, PNE, zákonov, vyhlášok viď. časť č.8 tejto technickej správy. 

  g/ Revízia el. zariadení 

Pred uvedením navrhovaného el. zariadenia pod napätie vykonať východiskovú revíziu. Pravidelné revízie vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6. 

Verejné osvetlenie. 

Ako bolo vyššie spomenuté, nakoľko sa jedná o cestnú komunikáciu v novom, kapacitne malom (15 objektov) a dopravne uzavretom obytnom okrsku, vonkajšie osvetlenie sa bude realizovať iba v nevyhnutnom prípade, a to osvetľovacími 
telesami nenapojenými na verejnú elektrickú sieť, alebo so zdrojmi na solárnu energiu (fotovoltaické panely). Typ svietidiel so zabudovanými solárnymi panelmi bude upresnený vo vyššom stupni PD. Osvetľovacie telesá budú situované mimo 
hlavný dopravný priestor. Vzdialenosť od okraja vozovky (obrubníka) bude min. 0,5 m. 
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Slaboprúdové pripojenie 

V novej lokalite sa uvažuje s výstavbou 15 rodinných domov. Vzhľadom na to, že sa v dostatočnej blízkosti nenachádzajú možné body napojenia, kapacitu lokality a značné finančné nároky, nepredpokladáme klasické káblové pripojenie na 
jestvujúce káblové siete v meste. Poskytovanie hlasových, dátových a obrazových služieb bude individuálne, mobilnými operátormi (Telekom, Orange, O2...) a satelitmi.  

Zásobovanie zemným plynom 

V blízkosti navrhovaného riešenia sa nenachádza žiadny rozvod plynu.   

2.7. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby 
 

V riešenom území nie je v súčasnosti založená urbanistická štruktúra zástavby. Navrhované – samostatne stojace rodinné domy tvoria svojou súvislou zástavbou novú urbanistickú štruktúru územia. Z hľadiska formy objektov, bude možné 
v území realizovať nízkopodlažné, jedno a dvojpodlažné objekty so sedlovými a valbovými strechami. Stavebnotechnické podmienky výstavby nových RD sú stanovené tak, aby bol zachovaný jednotný charakter výstavby s dôrazom na 
morfológiu terénu, na rytmus radenia domov navzájom a zjednocujúce tvaroslovné prvky uličného domoradia. Stavebnotechnické podmienky sú bližšie špecifikované v grafickej časti.  

2.8. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky. 
 V lokalite, okrem plôch líniových stavieb, ako sú komunikácie so zabudovanými IS sa nenachádzajú ďalšie pozemky, ktoré nie je možné zaradiť medzi stavebné. 

2.9. Riešenie vplyvu obytnej zóny na životné prostredie.  

-       Ochrana vôd. 
V riešenom území sa nenachádzajú vodárenské ani vodohospodársky významné vodné toky a nezasahuje do neho žiadne povodie významného vodárenského alebo vodohospodárskeho vodného toku. V riešenom území sa nenachádzajú ani 
pramene, na ktoré sa uplatňuje ochrana prírodných a liečivých minerálnych vôd.  

- Ochrana ovzdušia.  
Vzhľadom na lokalizáciu a charakter lokality predpokladáme, že časť rodinných domov bude vykurovaná jednak drevnou hmotou (štiepka, pelety...), časť elektrickou energiou v kombinácii s ekologicky čistou alternatívnou energiou (tepelné 
čerpadlá, solárna energia...). V prípade vykurovania rodinných domov pevným palivom sa jedná o malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré nemajú výrazný vplyv na kvalitu ovzdušia v obci.  

Pri navrhovaní nových stavieb a posudzovaní ich vnútorného ovzdušia a vonkajšieho žiarenia je treba postupovať podľa vyhlášky MZ č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. 
Pred realizáciou výstavby RD bude potrebné vykonať merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a stanoviť priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa Vyhlášky č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. V prípade dobre a stredne priepustných základových pôd navrhnúť opatrenia na obmedzenie ožiarenia z radónu. 

- Ochrana pred hlukom. 
V riešenom území sa nenachádzajú zdroje hluku, predpokladať možno iba hluk spôsobený automobilovou dopravou po miestnej obslužnej komunikácii, ktorý bude eliminovaný ochrannou vyššou zeleňou pozdĺž nej.  

- Nakladanie s odpadmi bude riešené v zmysle platného Programu odpadového hospodárstva mesta a toho času platnou legislatívou týkajúcej sa nakladania s odpadmi. Súčasťou riešenia každého rodinného domu bude aj umiestnenie nádoby 
na komunálny odpad a bioodpad. Každý pozemok je navrhnutý tak, že bude prístupný zberovým vozidlom, zber bude prevádzaný mestom poverenou organizáciou. Separovaný zber bude prvotne prevádzaný v domácnostiach, kontajnery budú 
umiestnené na voľne prístupných plochách. 

   -      Ochrana prírody. 
Výskyt chránených biotopov na uvedenej lokalite je v súčasnosti veľmi nepravdepodobný, ale pre objektívne posúdenie súčasného stavu trávnej vegetácie (možná degradácia, ruderalizácia, resp. úplný zánik biotopu z dôvodu zmeny využívania 
za posledné roky) by malo byť vykonané jeho preverenie počas aktuálneho vegetačného obdobia. 

Ak v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k 
poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu, alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas príslušného odboru starostlivosti o životné prostredie.  

- Ochrana pred povodňovými vodami.  
Územie nie je ohrozené inundáciou a povodňovými vodami 
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2.10. Ochrana poľnohospodárskej pôdy. 
Vyhodnotenie predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy, pre UŠ Krupina, lokalita Nemcove Zeme je vypracované v zmysle náležitostí potrebných pre posúdenie žiadosti o perspektívne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej 
pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky uverejnenej v Z.z. č. 508/2004.   

Použité podklady 

Pre vypracovanie poľnohospodárskej časti boli použité tieto podklady: 

- Kópia z katastrálnej mapy v M 1:2000 

- Údaje o druhu pozemku a užívateľoch,  

- výpis podľa parciel z registra C, 

- Bonitované pôdno - ekologické jednotky (BPEJ) 

- Údaje o najlepšej bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke - poskytol Výskumný ústav pôdnej úrodnosti v Banskej Bystrici. 

Poľnohospodársku pôdu v riešenom území vlastnia fyzické osoby. 

Na základe podkladov sa na riešenom území, ani v celom katastrálnom území, nenachádzajú plochy kontaminovaného pôdneho fondu. 

Na vyhodnocovaných plochách sa nenachádzajú hydromelioračné zariadenia. V katastrálnom území Krupina, podľa Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti v Banskej Bystrici, sú bonitné triedy skupín BPEJ 2 - 9.  

Rozdelenie kódov BPEJ do skupín kvality pôdy podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z.z.. Podľa §12 ods. 2 a) sú chránené pôdy do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny.  

Navrhované rozvojové plochy pre výstavbu sa nachádzajú na plochách mimo zastavaného územia určeného k 1.1.1990. Na základe podkladov sa na riešenom území, ani v celom katastrálnom území, nenachádzajú plochy kontaminovaného 
pôdneho fondu. 

Hranice lokality na zastavanie a plochy na vyňatie poľnohospodárskej pôdy sú zakreslené v grafickej časti.                                            

Celková výmera štúdiou riešeného územia  1,3825 ha 

Z toho poľnohospodárska pôda 1,3825 ha 

Celkový záber poľnohospodárske pôdy 1,3825 ha v zastavanom území obce 

Požadovaný záber poľnohospodárskej pôdy  1,3825 ha 

 

Prehľad o štruktúre poľnohospodárskej pôdy na navrhovaných lokalitách urbanistického rozvoja: 

Žiadateľ:   Mesto Krupina 

Spracovateľ:   Ing. arch. Vlasta Ilievová , Skubínska cesta 11, 974 11 Banská Bystrica 

Kraj:    Banskobystrický 

Okres:    Krupina 
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Navrhovaná rozvojová plocha pre výstavbu sa nachádzajú na plochách poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného k 1.1.1990. 

Hranice lokality na zastavanie a plochy na vyňatie z poľnohospodárskej pôdy sú zakreslené vo výkrese 05 (Výkres záberov PPF). 

Celková výmera riešeného územia 1,3825 ha  

Z toho poľnohospodárska pôda 1,3825 ha 

Výmera rozvojových plôch  1,3825 ha 

Celkový záber poľnohospodárskej pôdy 1,3825 ha 

Nepoľnohospodárske plochy v rozvojových plochách 0,0  ha 

Z toho: Požadovaný záber poľnohospodárskej pôdy  1,3825 ha v zastavanom území obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch. 
Urbanistická štúdia definuje stavebnotechnické podmienky zástavby na jednotlivých stavebných pozemkoch. Podmienky sú stanovené tak, aby uspokojovali požiadavky stavebníkov na architektonické riešenie svojich RD.  
Prípustné riešenie: 
 - rodinné domy – východná strana ulice prízemné rodinné domy typu bungalov, s prípadným  

              zapusteným suterénom pod časťou domu 
 - západná strana ulice prízemné rodinné domy s obytným podkrovím, s  prípadným suterénom pod časťou domu 

 - garáž bude súčasťou rodinného domu,  
Neprípustné riešenie: 
 - všetky druhy architektonických prvkov, ktoré by svojim výrazom narušovali diaľkové  pohľady, krajinný ráz územia a vytvárali architektonické bariéry,  
 - garáž ako samostatne stojaci objekt. 
Intenzita zastavania jednotlivých navrhovaných stavebných pozemkov je zrejmá z textovej a grafickej časti. 

Výmer 
lokality

kód BPEJ

skupina 
kvality

Orná 
pôda

TTP Záhrady

0206015

3

206015

3

1.

1.niefyzické osoby--1,2155

0,167 - - fyzické osoby nie

1,2155

Vybudovanie 
hydrom el. 
zariadenie

Časová 
etapaspolu v 

ha

1

2

Plocha pre dopravu

Rodinné domy (15)

0,167 0,167

1,2155

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

kultúra výmera v ha
Číslo 

lokality
Funkčné využitie

spolu v 
ha

Užívateľ 
poľnohospodárskej 

pôdy
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3.1. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb, s určením možného zastavania. 
 
UŠ rieši systém zástavby a dopravy tak, aby požiadavky objednávateľa UŠ a jeho vlastnícke vzťahy boli v návrhu rešpektované. Bola určená koncepcia rozdelenia riešeného územia na jednotlivé stavebné pozemky s pätnástimi stavebnými 
pozemkami, pričom veľkosť pozemkov je zadefinovaná. Bude ju možné meniť pri detailnom vypracovaní geometrických plánov jednotlivých pozemkov, ktoré ale musia vychádzať z UŠ. V ďalšom stupni projektovej prípravy bude možné podľa 
konkrétnych územných podmienok a podmienok dopravných orgánov k napojeniu na miestnu komunikáciu čiastočne zmeniť aj trasovanie obslužnej komunikácie. 
Nemeniteľné sú: 
 - celková plocha lokality určená pre výstavbu rodinných domov,  
 - počet stavebných pozemkov podľa vybratej alternatívy UŠ, 
 - umiestnenie rodinného domu na pozemku, 

Zastavovacie podmienky: 
Sú zdokumentované v grafickej časti UŠ. Hlavnými regulačnými prvkami sú nasledovné kritériá: 

- riešené územie s rodinnými domami je rozdelené na dve časti 
východnú stranu, s rodinnými domami typu bungalov, maximálne do výšky jedného nadzemného podlažia s prípadným  suterénom pod časťou domu, 
západnú stranu, s rodinnými domami maximálne do výšky jedného nadzemného podlažia, s obytným podkrovím a prípadným suterénom pod časťou domu   

- koeficient zastavanosti pozemku pre východnú stranu je 0,35, pre západnú 0,50, v tejto ploche nie sú zahrnuté spevnené plochy) 
- koeficient zelene pozemku pre celú zónu je 0,35 
- ak stavebník uvažuje o garáži, musí byť súčasťou rodinného domu,  
- nepripúšťa sa garáž, ako samostatne stojaci objekt, 
- priestor medzi garážou a hranicou pozemku z čelnej, uličnej strany, musí umožňovať parkovanie osobného motorového vozidla, 
- stavebná čiara u domov na západnej strane ulice od upravenej, čelnej hranice pozemku, z východnej strany, je stanovená na 6,0 m  
- stavebná čiara u domov na východnej strane ulice od upravenej, čelnej hranice pozemku zo západnej strany je stanovená na 8,35 m (minimálne 10,0m od krajného vodiča VN vedenia)  
- vzdialenosť od spoločnej hranice medzi pozemkami je min. 2,0 m, 
- vzdialenosť medzi domami min. 7,0 m,  
- prístrešky, altánky,.... iná doplňujúca drobná architektúra a sadové úpravy budú navrhované individuálne pre každý stavebný pozemok v stupni projektu pre stavebné povolenie rodinného domu, 

  Regulácia tvaroslovia a architektonického jazyka: 
- preferované sú súčasné architektonické formy podporujúce mestský charakter lokality,  
- nie je prípustné „zanášanie“ územia provizórne pôsobiacimi objektmi rôznej funkcie (prístrešky na drevo, sklady, objekty pre malé hospodárske zvieratá a pod.). Všetky funkcie súvisiace s prevádzkou domu a pozemku je potrebné 

sústrediť do hlavného stavebného objektu s výnimkou krytých a nekrytých terás, altánkov, prístreškov....  
- preferované sú čisté hmotové kompozície bez zbytočných tvarových a materiálových reminiscencií s dodržaním priestorových limitov z výkresovej časti,  
- neprípustné sú rustikálne pôsobiace formy, architektonické prvky a materiály, tiež formy implantované z iných regiónov, rurálne pôsobiace či cudzorodé formy,  

  Regulácia striech:  
- nie sú prípustné ploché strechy  
- na východnej strane sú prípustné valbové strechy so sklonom strešných rovín do 22-25º s keramickou, resp. betónovou krytinou 
- na západnej strane sú prípustné sedlové, resp. valbové strechy s hrebeňom kolmým na  komunikáciu a maximálnym sklonom strešných rovín 35-40º s keramickou, resp. betónovou krytinou,  

  Regulácia exteriérových materiálov 
- preferované sú materiály s prirodzenou podstatou (neimitujúce iné materiály) – omietky prirodzenej štruktúry, prirodzené drevené povrchy s priznaním prírodnej podstaty materiálu, pohľadový betón, režná tehla, kameň, drevo a 

pod., nie sú povolené veľkoplošné obkladové materiály (Al-bondy, Cembrit, Minerit, Fiber-C, a pod.), 

  Regulácia oplotenia 
- návrh oplotenia a terénnych úprav pozemkov bude neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie stavieb pre stavebné povolenie,  
- vzhľadom na vizuálne exponovanú polohu nemôže byť oplotenie medzi rodinnými domami plné (betónové), nepriehľadné, preferujú sa nízke oporné múriky do výšky 750 mm s nízkym priehľadným pletivovým oplotením v kombinácii so 

zakrývajúcou zeleňou, 
- celková maximálna výška oplotenia by nemala presiahnuť 2,0m 



URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV – Nemcove zeme Krupina 
 

17 
 

- do oplotenia zo strany ulice bude zakomponovaná nika na uloženie smetnej nádoby. 
- Oplotenie zo strany čelného priečelia rodinného domu môžu tvoriť oporné múriky do výšky max. 500mm, doplnené opornými stĺpikmi zhodného materiálu pre osadenie výplne oplotenia, Výplň oplotenia musí byť priehľadná, je 

neprípustné nepriehľadné oplotenie. 
- Maximálna celková výška oplotenia na čelnom priečelí nesmie presiahnuť 1,5m 
- do oplotenia zo strany ulice bude zakomponovaná nika na uloženie smetnej nádoby. 

•  Regulácia zelene: 
- nie je prípustná výsadba drevín s mohutným habitusom na hraniciach medzi pozemkami, resp. ktoré by v budúcnosti znehodnotili výhľady vyššie osadených domov, 
- nie je prípustná akákoľvek výsadba vyššej zelene v páse s vecným bremenom,  
- sú preferované úpravy pozemkov s pôvodnými drevinami, s možnosťou vyčlenenia časti pozemku so záhradkárskymi úpravami,  
- prípustné sú živé ploty regulovaného tvaru a výšky v zmysle odseku „Regulácia oplotenia“ 

•  Regulácia úprav terénu: 
V rámci prípravy územia bude väčšina parciel pripravená do stavu, ktorý umožní realizáciu objektov rodinných domov v zmysle stanovených regulatívov. V celom území: 

- nie sú prípustné rozsiahle neprirodzené úpravy pôvodnej morfológie terénu, planírovanie, vytváranie umelých terás či už rozsiahlymi násypmi alebo výkopmi,  
- na jednotlivých stavebných pozemkoch musí byť zachovaný pôvodný reliéf (bez jeho znižovania či zvyšovania),  
- pri realizácii výkopových prác treba minimalizovať zmeny v morfológii svahu a nevykonávať ich v čase zvýšenej zrážkovej činnosti, t.j. v čase pred zimným obdobím, neskoro v jeseni, prípadne v čase topenia snehov a skoro na jar, 
- v projektovej dokumentácii rodinného domu musí byť zdokumentovaný spôsob zachytávania zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch, ako aj zamedzeniu ich stekania na komunikáciu  

 


