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1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1.

Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

1.1.1. Základné identifikačné údaje
Kraj

: Nitriansky kraj

Okres

: Komárno

Sídlo

: obec Kameničná

Identifikačné číslo kraja

:4

Identifikačné číslo okresu

: 401

Identifikačné číslo obce

: 501182

Susediace katastrálne územia

: Komárno, Čalovec, Zemianska Olča, Bodzianske Lúky,
Kolárovo, Vrbová nad Váhom

Samostatné urbanizované lokality
v katastri obce
: - poľnohospodársky dvor Podunajský výmoľ,
- miestna časť Balvany,
- osada Kráľka
- osada Lohot
Počet obyvateľov obce
- k dňu štatistického sčítania
26.5.2001
z toho miestna časť Balvany
z toho osada Lohot
osada Kráľka
- k 31.12.2007

: 1 793
231
23
48
1 935

Počet existujúcich popisných čísiel :
objektov
: 603
z toho - miestna časť Balvany
nezistené
miestna časť Lohot
nezistené
miestna časť Kráľka
22
Počet existujúcich bytov
z toho - miestna časť Balvany
miestna časť Lohot
miestna časť Kráľka

: 628
nezistené
nezistené
22

Ekonomicky aktívne osoby

: 935 osôb – 52,14%

Výmera katastrálneho územia obce : 3 451,21 ha
Výmera zastavaného územia

:

189,61 ha – 5,47% z celkovej výmery katastra

Výmera orná pôda

: 2 367,34 ha – 68,59% z celkovej výmery

Výmera viníc, záhrad, ovocných
sadov

:

153,26 ha – 4,46% z celkovej výmery

Výmera lesné pozemky

:

218,08 ha – 6,31% z celkovej výmery

Dopravné napojenie na nadradenú
cestnú sieť
: obec nepriamo napojená na štátnu cestu I-63
Komárno – Dunajská Streda – Bratislava
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- cez mesto Komárno
z cesty II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno
- cez obce Čalovec, Zlatná na Ostrove
z cesty III/06354 Kameničná – Čalovec – Zlatná na
Ostrove
Dopravné napojenie na
železničnú sieť

Charakteristika krajiny

: obec toho času nie je priamo napojená – v roku 2003
bola osobná doprava na trati č.136 Komárno –
Kolárovo zrušená
aktuálny prístup na železničnú sieť
- trať č. 131 Bratislava – Komárno zo stanice Komárno
a stanice Zlatná na Ostrove,
: Podunajská rovina – vysoko intenzívne
poľnohospodársky obhospodarovaná krajina

1.1.2. Dôvody obstarania územného plánu obce
Spracovanie nového Územného plánu obce Kameničná vyplynulo zo spoločenskej
potreby zabezpečiť rozvoj obce a jej katastrálneho územia v súlade so súčasným
spoločenským vývojom a potrebami vyplývajúcimi zo aktuálnych zákonných ustanovení pre
územnoplánovaciu činnosť.
Pôvodný Územný plán zóny Kameničná bol spracovaný v období rokov 1975-77.
Vyhodnotením tohto dokumentu sa dospelo k záveru, že svojím obsahom
a metodickým spracovaním už nemôže v súčasných podmienkach plniť funkciu záväzného
rozvojového dokumentu obce. Príslušné zhodnotenie dokumentu je súčasťou prieskumov
a rozborov.
Územný rozvoj obce a jej samostatných urbanizovaných lokalít - miestnych častí už
bol zabezpečovaný bez tohto dokumentu na základe individuálnych návrhov na situovanie
stavieb a bez potrebnej koordinácie všetkých vzťahov prevádzky sídla a jeho katastrálneho
územia.
Súborne bolo zhodnotené, že na základe týchto skutočností nie je metodicky vhodné
a možné riešiť aktualizáciu pôvodného dokumentu formou zabezpečenia zmien a doplnkov.
Nutné je spracovať nový územnoplánovací dokument obce v rozsahu riešenia celého
katastrálneho územia obce a ten v zákonom stanovených obdobiach 4 rokov priebežne
vyhodnocovať a podľa potreby riešiť jeho aktualizáciu zmenami a doplnkami.
1.1.3. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
Obstarávateľom nového územnoplánovacieho dokumentu obce je :
Obec Kameničná, okres Komárno, Hlavná ul.č.112, 946 01 Kameničná
štatutárnym zástupcom je starosta obce pán Tibor Toma
tel.: 035/7792 166, fax . 035/7792 366, e-mail : ttoma@stonline.sk
Obec Kameničná poverila obstarávaním územného plánu v zmysle §2a zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov odborne
spôsobilú osobu pre tieto činnosti
pani Veroniku Vargovú , registračné číslo 203.
Peczeliho 4, 945 01 Komárno, tel. 0908 682885, e-mail : vargovaveronika@szm.sk
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Spracovateľom územného plánu je na základe vyvolanej súťaže a následne uzatvorenej
Zmluvy o dielo č. 1/2008 z dňa 2.3.2008 :
Ateliér Olympia – Ing.arch. Eva Žolnayová, Ing.arch. Igor Petro,
urbanizmus, územné a krajinné plánovanie, architektúra,
Wolkrová č.4, 851 01 Bratislava 5
tel., fax : 02/62 41 03 07, mobil : 0911 534 161, e-mail : atelier.olympia@stonline.sk
Riešiteľský kolektív ÚPN obce :


Ing,arch. Eva Žolnayová, autorizovaný architekt, reg.č. 0897 AA



Ing.arch. Igor Petro, autorizovaný architekt, reg.č. 1050 AA, 0027 KA



Ing. Barbora Sýkorová



Ing. Milan Ondrovič, PhD. – verejná dopravná vybavenosť



Ing. Vladimír Borovan – verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo



PARAGON - Ing. Peter Raffai – verejné technické vybavenie
zásobovanie elektrickou energiou



ALFAPLYN - Ing.Tibor Bartalos – verejné technické vybavenie
zásobovanie zemným plynom, teplofikácia



Ing. Petr Musil – verejné technické vybavenie - elektronická komunikačná sieť

1.1.4. Hlavné ciele riešenia
Hlavným cieľom vypracovania Územného plánu obce Kameničná je zabezpečiť pre
samosprávny orgán obce záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude v súlade s § 2
ods. d, i, citovaného zákona pre návrhové obdobie 15 rokov, t. j. do roku 2023 nástrojom :

pre koordinovanú realizáciu optimálnej rozvojovej urbanistickej koncepcie priestorového
a funkčného usporiadania obce a jej katastrálneho územia,

pre vecné a časové riadenie urbanisticko-architektonických, krajinných a územnotechnických rozvojových činností, opatrení a vzťahov ovplyvňujúcich životné prostredie,
prírodné, kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia, v súlade s celospoločenskými
princípmi trvalo udržateľného rozvoja,

pre nadväzné ďalšie podrobnejšie rozvojové riešenie územia jednotlivých zón obce
a samostatných urbanizovaných lokalít formu územných plánov zón, alebo
urbanistických štúdií podľa určenia obce,

pre činnosti stavebného úradu a investorov pri územných a stavebných konaniach
prípravy jednotlivých súborov stavieb,

pre možnosť uchádzať sa o využitia rozvojových fondov a prostriedkov z rozpočtu štátu
a regiónu na jednotlivé časti rozvojového programu v rámci katastrálneho územia
a obce.
1.1.5. Postup spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPN obce s príslušnými
orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou
Podľa osnovy riešenia stupňa územného plánu obce, ktorá bola stanovená v súlade
so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov
a Vyhlášky
MŽP
č.55/2001
Z.z.
o územnoplánovacích
podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácií, boli zabezpečené prípravné práce a spracovaná etapa
prieskumov a rozborov.
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Obstarávateľ zabezpečil čiastočne etapu prípravných prác so sústredením
potrebných materiálov a mapových podkladov. Boli zabezpečené mapové podklady
a elektronické podklady z Ústavu geodézie a kartografie Bratislava. Tieto mapové podklady
si spracovateľ ÚPN príslušne graficky a digitálne upravil. Mapy boli reambulované so
zákresom aktuálneho stavu zástavby v polohopise, zapracovaná reambulácia terénnych
daností výškopisu, vodných tokoch, vodohospodárskych zariadení, údajov o PPF, LPF
a iných daností katastra.
Všetkých dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, subjektom štátnej správy,
samosprávy, správcom dopravného, technického vybavenia a právnickým subjektom bolo
dňa 4.5.2008 zaslané oznámenie o začatí obstarávania ÚPN obce. Oznámenie bolo
vyvesené aj na oznamovacej tabuli obce v stanovenej 30 dňovej lehote.
Na Obvodný úrad životného prostredia v Komárne bol predložený materiál
„Oznámenie o strategickom dokumente“ k príslušnému posúdeniu a vydaniu rozhodnutia
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Prípisom č.j. 2008/01837-04-ZI z dňa 22.9.2008 tento úrad oznámil, že určil rozsah
hodnotenia strategického dokumentu, podľa ktorého bude nutné zabezpečiť :

vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa §9 zákona,

vypracovanie etapy konceptu územného plánu obce,
s tým, že tieto materiály budú po doručení na Obvodný úrad životného prostredia v Komárne
predmetom posudzovania.
Spracovanie prieskumov a rozborov bolo prvou etapou spracovania územného
plánu. Riešené boli v stanovenom rozsahu podľa § 11 a 19c zákona č.50 /1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, ako aj z vyššie
uvedenej zmluvy o dielo.
Cieľom spracovania prieskumov a rozborov je najmä na základe územnoplánovacích
podkladov, záväzných ostatných podkladov a prieskumov v teréne, sústrediť poznatky
o stave a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce
a jej katastrálneho územia, určenie disproporcií vo funkčnej štruktúre, problémov a stretov
záujmov v riešenom území, ktoré sú potrebné na spracovanie zadania, konceptu a návrhu
územnoplánovacieho dokumentu.
Prieskumy a rozbory sú charakteru podkladu pre spracovateľa ÚPD a formulovanie
zadávateľského dokumentu objednávateľa - Zadania pre vypracovanie Územného plánu
obce Kameničná.
Zadanie je dokumentom obce ako obstarávateľa územného plánu obce, ktorý
v zmysle § 20 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaná a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov :
„ obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej
územnoplánovacej dokumentácií a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah
spracovania územnoplánovacej dokumentácie “.
Návrh Zadania bol vypracovaný spracovateľom ÚPN obce a predložený
obstarávateľovi na pripomienkovanie a prípadné doplnenie ďalších potrebných cieľov pre
riešenie ÚPN.
Následne bol materiál predmetom 30 dňovej lehoty na podanie stanovísk
v stanovenom termíne 30 dní od 26.11.2008 do 29.12.2008.
K doručeným stanoviskám bolo vypracované vyhodnotenie pripomienok a podľa ich
záveru bol dopracovaný čistopis Zadania.
Materiál Zadania s príslušnými podkladmi a údajmi o jeho zabezpečení spolu
s materiálom prieskumov a rozborov bol predložený na Krajský stavebný úrad v Nitre na
posúdenie podľa § 20. ods.5 stavebného zákona. Po jeho súhlasnom posúdení v stanovisku
bolo Zadanie schválené v Obecnom zastupiteľstve Kameničná uznesením č. XXIII/1/2009
z dňa 19.01.2009.
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Po tomto postupe začala s odstupom času etapa spracovania konceptu územného
plánu obce. Pracovné prerokovanie urbanistického riešenia konceptu v dvoch variantoch
usporiadania s Obecným zastupiteľstvom Kameničná a stavebnou komisiou sa konalo dňa
26.5.2009.
Súbežne bol pre ÚPN obce spracovaný aj materiál „Správa o hodnotení vplyvov na
životné prostredie “ a „ Záverečné stanovisko posúdenia strategického dokumentu“
Následne bol koncept územného plánu obce dopracovaný podľa zmluvného rozsahu
na prerokovanie, ktoré sa konalo v zákonnej 30 dňovej lehote od 31.7. do 31.8.2009.
Verejné prerokovanie konceptu ÚPN obce a materiálu „ Správa o hodnotení vplyvov
na životné prostredie“ s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými
s fyzickými osobami a samostatne s občanmi obce sa konalo dňa 21.8.2009.
K doručeným stanoviskám ku konceptu ÚPN obce bolo v súčinnosti zhotoviteľa
a obstarávateľa spracované vyhodnotenie pripomienkového konania. Žiadne z doručených
stanovísk nebolo charakteru zásadných pripomienok, resp. zamietnutia návrhu.
Obecné zastupiteľstvo Kameničná prerokovalo vyhodnotenie pripomienok, návrh na
Súborné stanovisko a následne schválilo text Súborného stanoviska ku konceptu ÚPN
obce dňa 30.10.2009.
Návrh územného plánu obce bol vo výslednom riešení spracovaný na
prerokovanie, ktoré sa konalo v zákonnej 30 dňovej lehote od 2.11.2009 do 1.12.2009.
V tomto období bola dokumentácia vystavená k nahliadnutiu na Obecnom úrade Kameničná.
Po ukončení uvedenej lehoty pripomienkovania bolo v súčinnosti spracovateľa
a objednávateľa vypracované vyhodnotenie k doručeným stanoviskám.
Koncepčne problémové stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy chránenej
krajinnej oblasti Dunajské luhy bolo v súlade s §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov opätovne prerokované na
úrovní zainteresovaných subjektov a uzatvorené s jeho predkladateľom.
Materiál návrhu ÚPN obce bol potom predložený na vydanie stanoviska Krajského
pozemkového úradu v Nitre. Ten požiadal o doplnenie údajov o navrhovaných odňatiach
poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce. Po doplnení týchto údajov v súčinnosti
s Výskumným ústavom pôdoznalectva vydal Krajský pozemkový úrad v Nitre súhlasné
stanovisko č.j. 2010/0091 z dňa 24.06.2010, ktoré bolo premietnuté do konečného riešenia
návrhu ÚPN obce.
Následne bol celý materiál návrhu ÚPN obce dopracovaný a predložený na Krajský
stavebný úrad v Nitre k posúdeniu podľa §25 zákona.
Po vydaní súhlasného stanoviska tohto úradu č.j. KSÚNR-2010-859 z dňa 12.08.2010
Obecné zastupiteľstvo Kameničná schválilo nový Územný plán obce Kameničná dňa
18.08.2010.uznesením č. XXXVI/15/2010.
Súčasne vyhlásilo záväznú časť dokumentu za Všeobecné záväzné nariadenie obce
č.4/2010 z dňa 18.08.2010.
1.2.

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Územný plán zóny Kameničná bol spracovaný k termínu marec roku 1977, zhotoviteľ
Stavoprojekt Nitra, hlavný riešiteľ Ing.arch. E.Podhradská. Dokument bol schválený
uznesením ONV č.320/77-Ra z dňa 13.12.1977.
Rozvojový návrh územného plánu bol riešený na obdobie do roku 1990 s výhľadom
do roku 2000.
Cieľom zabezpečenia tohto dokumentu bolo riešiť revíziu predchádzajúceho
územného plánu sídelného útvaru zabezpečeného po povodni v roku 1965.
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Územný plán bol spracovaný podľa vtedy platnej metodiky spracovania sídiel.
s hlavnými výkresmi v mierke M 1: 2 880. Výkresová časť nebola zabezpečená v digitálnej
forme.
Územný plán riešil rozvoj obce s návrhom zvýšenia zastavanosti územia obce :
• bez rozšírenia zastavaného územia obce,
• s rozvojom plôch pre výstavbu rodinných domov a vylúčením možného rozvoja mimo
stanovené zastavané územie obce,
• s rozvojom športového areálu obce,
• s rozvojom plôch ďalšej občianskej vybavenosti,
• s rozvojom plôch verejnej rekreačnej a izolačnej zelene,
• s rozvojom verejnej technickej infraštruktúry
• zásobovanie pitnou vodou z vlastného zdroja studne aj pre navrhovaný rozvoj sídla,
návrhom celoobecnej jednotnej kanalizácie a ČOV,
• s rozvojom miestnych komunikácií a chodníkov v sídle a návrhom trasy na preloženie
cesty II. triedy č.573 do južnej polohy v súbehu so železničnou traťou Komárno –
Kolárovo.
•
•

V územnom pláne bol podľa textových údajov navrhnutý :
rozvoj počtu obyvateľov s nárastom z 2 109 obyv. v roku 1977 na 4 000 obyvateľov
v roku 2000, t.j. + cca 2 000 obyvateľov ,
rozvoj bývania s návrhom nárastu z 576 bytov v roku 1977 na 610 nových bytov,
Dokument nemal stanovenú etapizáciu realizácie.

Vyhodnocujeme, že navrhované hlavné rozvojové funkcie obce bývania, výroby,
dopravy a technickej infraštruktúry v ÚPN boli čiastočne realizované, čiastočne už pôvodný
návrh nebol aktuálny.
Podobne to platí aj o sledovaných vzťahoch životného prostredia a návrhu na odňatie
poľnohospodárskej pôdy.
Návrh obchvatu cesty II/573 nebol realizovaný. Do prevádzky bol uvedený len úsek
vyrovnanej trasy cesty pri vstupe do obce od Komárna.
V územnom pláne nebol riešený urbanistický rozvoj a prevádzka v rámci
katastrálneho územia obce, čo súčasná metodiky vyžaduje.
V minulom spoločenskom období bolo územným plánom z roku 1977 stanovený
princíp maximálne využiť poľnohospodársku pôdu. Podľa tohto bol návrh rozvoja sídla
koncepčne riešený formou intenzifikácie zástavby obce a urbanistické kompletovanie
štruktúry pôvodnej zástavby sídla s funkciami bývania a občianskej vybavenosti. Časť tohto
programu bola realizovaná.
Pre prevádzku obce je výrazným prínosom vybudovaná občianska a inžinierska vybavenosť
– verejný vodovod, kanalizácia, a plynofikácia domov.
Obec Kameničná si v rámci pôsobnosti orgánu územného plánovania v súlade s §30
ods.4 zákona č.50/1976.Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov zhodnotila, že tento dokument už nemôže slúžiť pre rozvoj obce, lebo svojím
koncepčným návrhom rozvoja ťažiskových funkcií prevádzky obce už nie je aktuálny na
realizáciu.
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1.3.

Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

1.3.1. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním a súborným stanoviskom ku
konceptu ÚPN obce
Návrh ÚPN obce Kameničná je spracovaný v plnom súlade so zadávateľským
dokumentom obce „ Zadanie pre ÚPN obce Kameničná “, ktorý schválilo Obecné
zastupiteľstvo Kameničná uznesením č. XXIII/1/2009 dňa 19.1.2009.
Návrh územného plánu obce bol spracovaný aj v súlade so schváleným Súborným
stanoviskom ku konceptu ÚPN obce, ktoré prijalo Obecné zastupiteľstvo Kameničná dňa
30.10.2009.
Súlad údajov a ich priemet do návrhu územného plánu obce je dokladovaný
v jednotlivých kapitolách návrhu.
1.3.2. Výsledky variantných riešení
Koncept ÚPN obce bol spracovaný v dvoch porovnávacích rozvojových variantoch A,
B zameraných na časti :







vývojové riešenie trasy obchvatu regionálnej cesty II/573 mimo zastavané územie obce,
rozvoj súborov bývania,
rozvoj súborov občianskej vybavenosti,
rozvoj funkčných rekreačno-športových plôch,
rozvoj funkčných plôch výroby,
rozvoj siete miestnych komunikácií a technickej infraštruktúry.

V Súbornom stanovisku ku konceptu ÚPN bol stanovený postup spracovania návrhu
ÚPN obce v jednom výslednom riešení s ťažiskom prevzatia riešenia variantu A v kombinácií
s čiastkovými riešeniami z variantu B.
1.3.3. Zdôvodnenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov,
prepracovania zadania
V priebehu spracovania konceptu a návrhu ÚPN obce nebola evidovaná potreba
zabezpečiť doplňujúce prieskumy a rozbory, ani na prepracovanie Zadania.
1.3.4. Súpis použitých ÚPD, ÚPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia
pri riešení
Pre vypracovanie ÚPN obce boli sústredené nasledovné údaje a materiály :


údaje z Koncepcie územného rozvoja SR II., rok 2001,



údaje z Územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj a jeho zmien
a doplnkov 2004, 2008,



údaje z Generelu nadregionálného územného systému ekologickej stability SR,



údaje z materiálu Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Komárno
a jeho aktualizované časti,



údaje z Lesného hospodárskeho plánu 2004 – 2013, Národné lesnícke centrum Zvolen.
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pôvodný Územný plán zóny Kameničná, rok 1977,
všetky rozvojové vzťahy obce v pôvodného ÚPN obce boli zhodnotené, nemenné údaje
sú použité a riešené podľa metodického postupu riešenia ÚPD v stupni obce,



materiál Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničná, 2007,



údaje Obce Kameničná o súčasnom stave demografie, občianskej vybavenosti,



podklady jednotlivých správcov inžinierskych sieti,



údaje o súčasnom stave a využívaní poľnohospodárskych areálov, poľnohospodárskej
pôdy,



prehľad ÚHDP (úhrnné hodnoty druhov pozemkov) katastra obce od Správy katastra
Komárno,



podklad o plánovanom zámere jedného investora.



Všetky aktuálne údaje z materiálov boli zapracované do konceptu a návrhu ÚPN obce.

2.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

2.1.

Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický popis

Obec Kameničná leží v juhozápadnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja
a okresu Komárno.
Podľa metodického postupu spracovávania územnoplánovacích dokumentácií v
stupni obce je riešené územie vymedzené :


administratívno - správnou hranicou katastrálneho územia obce Kameničná, ktorá susedí
s katastrami okolitých sídiel :
- mesto Komárno, obec Čalovec, obec Zemianska Olča, obec Bodzianske Lúky,
mesto Kolárovo, obec Vrbová nad Váhom,
v rozsahu hlavného výkresu v mierke M 1: 10 000 ;
katastrálne územie obce je v rozsahu 3 451,21 ha,



pri riešení obce v územnom zábere zastavaného územia obce Kameničná a jej miestnej
časti Balvany s bezprostredným prevádzkovým zázemím, ktoré je stanovené ohraničením
v rozsahu hlavného výkresu v mierke M 1: 5 000,



pri riešení samostatných urbanizovaných lokalít-osád Lohot a Kráľka, ktoré je stanovené
ohraničením v rozsahu hlavného výkresu v mierke M 1: 5 000,



širším záujmovým územím predmetnej strednej časti okresu Komárno v rozsahu výkresu
v mierke M 1: 50 000.

Zo strany obstarávateľa nebola formulovaná požiadavka na zmenu hranice
katastrálneho územia obce, ani na podrobný stupeň spracovania iných lokalít a areálov
v rámci katastrálneho územia obce.
V Súbornom stanovisku ku konceptu ÚPN bolo stanovené zhodnotiť odporúčanie
Mesta Kolárovo na usporiadanie územných vzťahov k osade Kráľka.
V rámci spracovania návrhu ÚPN obce bolo Mestu Kolárovo navrhnuté, aby
predložilo svoj návrh na riešenie. Nakoľko Mesto Kolárovo návrh nepredložilo, nebol tento
problémv územnom pláne obce ďalej riešený.
Pri rámcovom zhodnotení zastavaného územia obce bolo konštatované, že hranica
poslednej úpravy z 1.1.1990 bola v niektorých častiach prekročená novou zástavbou.
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2.2.

Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

Územný plán veľkého územného celku Nitrianskeho kraja a Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 2, rok 2008,
ktorou sa upravuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho
kraja, vyhlásená nariadením vlády SR č.183/1998 a upravená nariadením vlády SR
č.111/2003, ktorá je vydaná ako Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho
samosprávneho kraja č.1/2008, z dňa 14. januára 2008.
Zhotoviteľ – AUREX Bratislava, Ing.arch. V.Hrdina, CSc. a kol.
Podľa tohto záväzného vyššieho stupňa územnoplánovacieho dokumentu sú pre
obec Kameničná dôležité nasledovné údaje :
Základná charakteristika vývoja osídlenia
Súčasná sídelná štruktúra v Nitrianskom kraji je výsledkom vývojového procesu
pôsobenia prírodných a civilizačných podmienok. Osídlenie, ktoré sa rozkladá na nížine
a miernej pahorkatine s tradične poľnohospodárskou funkciou, je príznačne pomerne
rovnomerné rozloženie sídiel, ktoré spadajú k väčšiemu ťažiskovému sídlu. Toto v princípe
bodové osídlenie je kombinované pásovým osídlením pozdĺž tokov riek.
Vývojovo sa očakáva dovŕšenie rozvoja terciálneho sektora, s čím bude súvisieť aj
doformovanie centier osídlenia. Sídelné centrá by tak mali v plnej miere plošne zabezpečiť
pre všetko obyvateľstvo kraja komplexné poskytovanie základných a vyšších služieb
s optimálnych časových izochrónach dostupnosti. Súčasne s tým sa očakáva v súlade
s charakterom postindustriálneho rozvoja ďalší rozvoj primárneho a sekundárneho sektora,
ktorý sa bude riešiť ekologizáciou výroby, spôsobe spracovania a využívania ich produktov.
Dôležitý bude spôsob a rýchlosť tejto zmeny v dominujúcom primárnom sektore.
Malo by to znamenať zachovanie súčasného osídlenia a jeho veľkostnej štruktúry pri
plnom poskytovaní všetkých služieb
Obec Kameničná je súčasťou :
 ťažiskového osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu s rozvinutými
aglomeračnými väzbami :
- novozámocké-komárňanské ťažisko osídlenia druhej úrovne na území okresov Nové
Zámky, Komárno,
 sídelnej rozvojovej osi Komárno – Kolárovo regionálneho významu.
Krajské centrum Nitra bude formované ako spádové centrum regiónu prvej skupiny s
príslušnými funkciami.
Okresné mesto Komárno je zaradené do skupiny centier osídlenia druhej skupiny
prvej podskupiny so sídlom okresu a s podružnými pólmi Hurbanovo, Kolárovo. Mesto bude
centrom zamestnanosti v priemyselnej výrobe a silným hospodársko-ekonomickým sídlom.
Obec Kameničná má plniť funkciu sídla miestneho významu, kde bude
zabezpečované komplexné základné vybavenie pre obyvateľov obce a samostatných
urbanizovaných lokalít – miestnej časti Balvany a osád Kráľka, Lohot.
Cez obec je na sídelnej rozvojovej osi Komárno – Kolárovo vedené komunikačné
prepojenie regionálneho významu cesty II/573.
I. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry sa text celého bodu nahrádza novým znením:
3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry
3.1 školstvo
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–
technickú základňu, zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich zariadení a
estetickú úroveň priestorov školských zariadení,
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3.1.2 podnecovať rozvoj mimoškolskej činnosti, vzdelávať a doškoľovať
pedagogických pracovníkov,
3.1.3 optimálne riešiť školstvo v národnostne zmiešanom území a podporovať
integráciu mentálne, zmyslové, telesne alebo inak postihnutých žiakov ich
začleňovaním do bežných škôl alebo zriaďovaním špeciálnych tried v školách
pre zdravú populáciu alebo integráciou špeciálnych škôl so špeciálnymi
výchovnými zariadeniami a taktiež podporovať integráciu rómskych komunít
v oblasti výchovy a vzdelávania,
3.1.4 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie
kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne
reprofilovať študijné odbory,
3.1.5 kvalitatívne rozvíjať univerzity v Nitre a univerzitu v Komárne, reformovať a
akreditovať nové študijné odbory a špecializácie podľa predpokladaných
spoločenských potrieb a podľa požiadaviek praxe zriaďovať bakalárske štúdium
aj v ďalších mestách kraja (Levice, Šaľa), resp. rozširovať už existujúce štúdium
pre ďalšie odbory (Nové Zámky),
3.2 zdravotníctvo
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania –
ambulantnej, ústavnej a lekárenskej a zabezpečiť. transformáciu zdravotníckej
siete ako základného predpokladu optimálneho fungovania zdravotníctva,
3.2.2 zvýšiť úroveň zdravotníckych zariadení ich rekonštrukciou a opravou,
personálnym, laboratórnym a diagnostickým dovybavením, optimalizáciou ich
kapacity ako aj zaistením potrebných kapacít,
3.2.3 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť
obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným
zariadeniam a službám,
3.2.4 rozvíjať zariadenia ústavnej starostlivosti v záujme optimálneho využitia
lôžkových kapacít v nemocničných zariadeniach, riešiť dobudovanie materiálno–
technickej základne zariadení nemocníc,
3.2.5 podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia
kraja, rozvoj liečebných ústavov s využitím potenciálu geotermálnych vôd, ako aj
ďalších odborných liečebných ústavov
podľa aktuálnych potrieb (liečenie drogovej závislosti),
3.3 sociálna starostlivosť
3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a
komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych
služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na
zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov
poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny
obyvateľstva a deti,
3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne
vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanova dobudovať sieť sociálnej
starostlivosti tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a
aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych
a flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych
služieb,
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na
ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a
domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,
3.3.5 rozvíjať sieť zariadení sociálnej starostlivosti pre zdravotne a inak ťažko
postihnutých občanov, a to najmä zariadení pre dospelých, ženy i mužov, vo
väčšine okresov kraja, ako aj pre sociálne ohrozených a sociálne rizikových
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obyvateľov v sociálnej núdzi a pokračovať v založenom trende využívania
disponibilného fondu predškolských zariadení,
3.3.6 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na
integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé
skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné,
multifunkčné zariadenia,
3.4 duševná a telesná kultúra
3.4.1 vytvárať materiálno-technické a personálne podmienky rozvoja kultúry,
rekonštruovať a obnoviť kultúrne objekty,
3.4.2 podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore kraja a nadviazať na
prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti
jednotlivých regiónov kraja,
3.4.3 podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu,
predovšetkým siete knižníc, ktoré predstavujú významný článok v kultúrnovzdelávacom procese najširších vrstiev obyvateľstva, ako aj ďalších zariadení
kultúrno-rekreačného charakteru,
3.4.4 rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu
podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí, čo je
dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a možnosti uplatnenia
stratégie Národného programu podpory zdravia,
3.4.5 zapojiť do športového a rekreačného využitia vo väčšej miere potenciál
geotermálnych vôd a dobudovať termálne kúpaliská s cieľom vytvárania
rekreačno–rekondičných komplexov.
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva sa
nahradzujú body 6.11.1 a 6.11.4 a dopĺňa sa nový bod 6.13 s nasledovným textom:
6.13
zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú
mimoriadny význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia.
text celého bodu 8 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
8.1 vodné hospodárstvo
8.1.1 na úseku odtokových pomerov v povodí,
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania
vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak
povodňových, ako aj v období sucha,
f) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a
iné nevhodné činnosti
8.1.2 na úseku odvedenia vnútorných vôd
a) vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom
zabezpečenia prietočnosti,
8.1.3 na úseku vodných nádrží a prevodov vody
a) zabezpečiť územnú ochranu pre:
.......a stupeň Kolárovo na splavnenie Váhu,
8.1.4 na úseku verejných vodovodov
c) zabezpečiť prívod kvalitnej pitnej vody vo vodovodoch v okresoch Komárno,
Levice, Nové Zámky,
8.1.5 na úseku verejných kanalizácií v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Koncepciou
vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015:
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou
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organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v časovom horizonte do 31.
12. 2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
b) zabezpečiť
zodpovedajúcu
úroveň
odvádzania
a sekundárneho
(biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií1 s
produkciou organického znečistenia od 2000 EO do 10 000 EO v časovom
horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
c) zabezpečiť, ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2000 EO vybudovaná
stoková sieť, primeranú úroveň čistenia komunálnych alebo splaškových
odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany
recipienta; opatrenia realizovať priebežne v súlade s plánom rozvoja
verejných kanalizácií,
8.2 energetika
8.2.12 rešpektovať koridory jestvujúcich vedení,
8.2.13 rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím,
8.2.16 presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej
politiky a využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie
kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky
a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať v jednotlivých sídlach už
vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
8.2.17 utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej
energetike,
9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva sa nahrádza celý bod
novým textom:
9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva
9.1 riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými
aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a
Nitrianskeho kraja,
9.2 dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 50 % odpadov vo vzťahu k množstvu
odpadov vzniknutých v Slovenskej republike v roku 2010,
9.3 zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 10 % vo vzťahu k celkom
vzniknutým odpadom v Slovenskej republike v roku 2010,
9.4 znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 24 % pre celkom vzniknutý odpad v roku
2010,
9.5 v roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním,
9.6 riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach
vyhovujúcich technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované
veľkokapacitné regionálne skládky odpadov,
9.7 znížiť skládkovanie komunálneho odpadu o 48 870 t a vytvoriť podmienky na
zhodnotenie 67 414 t komunálneho odpadu, najlepšie zvýšením separovaného zberu
odpadov na obmedzenie množstva zmesového komunálneho odpadu,
9.8 rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí
kraja, vrátane separácie problémových látok,
9.9 do roku 2010 dosiahnuť 50 % podiel materiálového zhodnotenia komunálnych
biologicky rozložiteľných odpadov a znížiť množstvo biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov zneškodňovaných na skládkach o 6 % oproti roku 2005,
9.10 zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších
kompostovacích zariadení,
9.11 vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich
kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie,
9.12 zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva
určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach splňujúcich stanovené emisné
limity,
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9.13 zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a
starých environmentálnych záťaží,
9.14 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného
systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné
prostredie a podzemné vody,
9.15 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie,
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,
9.16 zabezpečiť plochy pre havarijnú skládku na zneškodňovanie biologického a iného
odpadu pri výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod. aspoň na jednej
lokalite v kraji,
zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém zberných stredísk a
kontajnerizácie nebezpečných odpadov.
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Z nadradeného územnoplánovacieho dokumentu Záväzná časť Územného plánu
veľkého územného celku Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.2, rok 2008 sú pre územie
mesta Komárno prevzaté nasledovné verejnoprospešné stavby :
v celom texte Verejnoprospešné stavby sa nahrádza:
- pôvodné označenie „TINA“ za „TEN-T“,
- pôvodné označenie „južný cestný ťah“ za „rýchlostná komunikácia R7“ vo všetkých
slovných spojeniach a zvratoch,
v texte bodu 1. V oblasti cestnej dopravy sa dopĺňa nový bod 1.33, ktorý znie:
1.33 cestné premostenie a pripojenie cestného premostenia rieky Dunaj na štátnu cestu
I/63 v západnej časti mesta Komárno,
bod 5.1 odtokové pomery sa premenúva a nahrádza celý novým textom nasledovne :
5.1.2 stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu,
Hrona a Ipľa na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom
protipovodňovej ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu,
Hrona a Ipľa v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského
5.1.8 stavby spojené so splavnením Váhu stupeň Kolárovo,
-

posledný odsek textu sa zamieňa za nasledovný :
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
zákona č. 137/1982 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona
č.262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nálezu
Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené
pod č. 109/1998 Z.z.), zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona
č.416/2001, zákona č. 553/2001 Z.z., v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona
č.417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005
Z.z., a zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č.24/2006 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim
vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.



Uvedené rozvojové ciele, ktoré sa vzťahujú aj na riešené územie katastra obce
Kameničná budú premietnuté do riešenia ÚPN obce.
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2.3.

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

2.3.1. Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov
Rok

Počet obyvateľov

Hustota

1890

1 187

1900

1 431

1930

1 722

1930

2 219

1950

2 453

1970

1 949

1991

1 759

2001

1 793

0,519 osôb/ha

2004

1 828

0,529 osôb/ha

2005

1 822

2006

1 852

0,536 osôb/ha

31.12.2007

1 935

0,560 osôb/ha

Zdroj : Štatistické lexikóny, údaje zo sčítania ľudu, aktuálny údaj z Obce Kameničná

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva 26.5.2001 bolo v obci 1 793 trvalo bývajúcich
obyvateľov.
V urbánnej štruktúre katastrálneho územia obce bolo v obci a jednotlivých miestnych
častiach nasledovné rozloženie obyvateľov :
- obec Kameničná
- miestna časť Balvany
- osada Lohot

1 539 obyvateľov
231 obyvateľov
23 obyvateľov

- 586 spoločných domácností
- 104 spoločných domácností
- 9 spoločných domácností

Obyvateľstvo osady Kráľka je evidované matrične v rámci mesta Kolárovo, kde sú
sústredené všetky údaje zo sčítania obyvateľstva.
Podľa dodatočne získaných demografických údajov bolo v dobe sčítania obyvateľstva
v osade evidovaných 48 trvalo bývajúcich obyvateľov.
V porovnaní s predchádzajúcim sčítacím obdobím v roku 1991, kedy bol stav 1759
obyvateľov, je evidovaný stále mierne narastajúci rast počtu obyvateľov. Prirodzený nárast
v poslednom období je zaznamenaný hlavne z dôvodu rozvoja funkcie rodinného bývania
v obci.
Obec sa počtom obyvateľov zaraďuje medzi malé obce.
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V období rokov 1900 až 2001 došlo v obci štatisticky k nárastu o cca 362 obyvateľov.
Najvyšší počet obyvateľov zaznamenala obec v roku 1950. Do roku 2001 jeho počet klesol
cca o 660 obyvateľov.
V rámci prác na ÚPN obce bol z Obecného úradu poskytnutý údaj k 31.12.2007 - stav
1935 trvalo bývajúcich obyvateľov.
Od posledného sčitania obyvateľstva 26.5.29001 bol takto do konca roku 2007
zaznamenaný nárast o 142 obyvateľov.
Pohyb obyvateľstva
Podľa údajov Obce Kameničná mala v období rokov 2000-2006 populácia obce
podpriemernú úroveň pôrodnosti – miera natality bola v hodnote cca 8,2 %0.
V tom istom období bola miera úmrtnosti vysoko nad celoštátnym priemerom – na
1000 obyvateľov bolo 16 zomretých – celoštátny priemer bol 10 zomretých, miera mortality
tak bola cca 16 %0.
Rozdiel medzi novonarodenými živými a zomretými v obci znamenal zvýšený
prirodzený úbytok obyvateľstva v obci – počet narodených bol 103, počet zomretých bol až
201.
Podiel populácie v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku v obci je
nepriaznivejší ako celoštátny trend je ovplyvnený špecifickou štruktúrou časti obyvateľstva
v poproduktívnom veku. Poproduktívna skupina obyvateľov prevláda nad predproduktívnou,
preto obec zaraďujeme k stagnujúcemu typu populácie.
Údaje o migrácii obyvateľstva svedčia o výrazných zmenách v priestorovom
rozmiestnení pracovnej sily. 55,8 % obyvateľov sa narodilo v obci súčasného bydliska, čo
svedčí o tom, že je vysoký podiel obyvateľov prisťahovaných do obce. Do obce sa
prisťahovalo 345 osôb a odsťahovalo sa 173 obyvateľov. Znamená to významný migračný
prírastok hlavne z dôvodu záujmu bývať v obci s dobrými životnými podmienkami
a v blízkosti hospodárskeho centra Komárna.
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
V obci pri poslednom sčítaní obyvateľstva žilo 923 žien, čo je 51,47 % všetkého
obyvateľstva a 870 mužov.
V posudzovanom období rokov 2000-2006 bola v obci miera úmrtnosti vysoko nad
celoštátnym priemerom – na 1000 obyvateľov pripadalo 16 zomretých. V tom istom období
bol počet narodených 103, kým počet zomretých bol 201)
Obec sa týmto vývojom zaraďuje k obciam so starnúcim obyvateľstvom, čo z hľadiska
budúcich reprodukčných procesov je nepriaznivé.
Tvorbou podmienok obyvateľom na výstavbu nového rodinného bývania, ktoré si
zabezpečujú prevažne mladé rodiny, sa tento nepriaznivý stav bude postupne meniť
a predpokladaný je postupný migračný nárast počtu obyvateľov.
2.3.2. Výhľadová veková skladba a migrácia obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený reprodukciou obyvateľstva i možnosťami
a rozsahom vytvorenej ponuky novej bytovej výstavby. Spätné možnosti bytovej výstavby
pozitívne ovplyvnia migráciou obyvateľstva. Tým, že v mestách dochádza k stagnácií bytovej
výstavby, dochádza v obciach postupným zabezpečovaním vhodných nových plôch, hlavne
na rodinné bývanie, k migrácií z miest na vidiek a k stabilizácií a rozvoju vidieckych sídiel.
Tento postup je očakávaný aj v rozvoji obce Kameničná, ktorá je
- v dobrej dopravnej dostupnosti ku okresnému centru Komárno,
- situovaná v kvalitnom prírodnom prostredí,
- má už vybudovanú dobrú sieť občianskej vybavenosti a má plošne podmienky pre jej
ďalší rozvoj,
- má už vybudovaný systém technickej infraštruktúry, ktorý je možné ďalej rozvíjať.
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2.3.3. Charakteristika dynamiky sociálneho a ekonomického rastu
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo tvorí obyvateľstvo zamestnané i obyvateľstvo
nezamestnané. Počet ekonomicky aktívnych osôb v obci je ovplyvnený celkovým počtom
obyvateľov a jeho vekovou štruktúrou,
K dňu sčítania obyvateľstva v roku 2001 žilo v obci 935 ekonomicky aktívnych
obyvateľov, čo bolo 52,1 % všetkého obyvateľstva, z toho 493 mužov - 57% a 439 žien 47,6.
V priemysle pracovalo 184 osôb, v poľnohospodárstve 126 osôb.
Za prácou odchádzalo 442 obyvateľov, tj. až 45,13 % obyvateľov ekonomicky
aktívnych osôb.
Ako cieľ odchádzky do zamestnania dominuje okresné mesto Komárno,
administratívne a výrobné centrum regiónu, a priemyselné parky v Maďarskej republike.
Ekonomicky neaktívnych v roku 2001 bolo 858 obyvateľov z toho deti do 15 rokov
bolo rokov 286.
Počet ekonomicky neaktívnych mužov nad 60 rokov bol 155, neaktívnych žien
s vekom nad 56 rokov bolo 276.
Nezamestnanosť v obci má stály klesajúci trend, lebo podmienky pre zvyšovanie
pracovných príležitosti sa zlepšujú.
Na trhu práce je vysoká miera nezamestnaných vo veku nad 40 rokov a u osôb
s nízkym vzdelaním.
Z hľadiska vývoja počtu zamestnancov v podmienkach obce boli identifikované
nasledujúce tendencie :


výrazné zredukovanie poľnohospodárskej výroby v rámci ŠM a PD, obmedzenie
rastlinnej a živočíšnej výroby, vytváranie voľného objektového fondu v hospodárskom
areáli živočíšnej výroby a jeho následnej devastácie,
nadväzným prejavom je výrazný pokles počtu pracovníkov v poľnohospodárskej výrobe,
čo je identický vývoj v celom regióne, ale aj v rámci celého sektoru poľnohospodárstva,



prevádzkovanie poľnohospodárskej výroby samostatne hospodáriacimi roľníkmi, ktorí sa
zaoberajú živočíšnou a rastlinnou výrobou,



rozvoj podnikateľských činností právnickými subjektami, fyzickými osobami so
živnostenskými oprávneniami, ktoré sú v rozhodujúcej miere zamerané na činnosti
v priemyselnej výrobe, obchodovaní, v remeselnej malovýrobe a službách,
v poľnohospodárstve.

Rozvojové ciele
V demografickom a socioekonomickom vývoji sú nasledovné východiská pre územný
rozvoj obce :


Rozvojovým cieľom v územnoplánovacom dokumente je vytváranie podmienok pre
postupný nárast tohto vidieckeho sídla na regionálnej sídelnej osi Komárno - Kolárovo
a zabezpečenie príslušnej občianskej, výrobnej a technickej vybavenosti pre komfortný
život jeho obyvateľov.



Vo vývoji počtu obyvateľov obce je uvažovaný nárast tak, aby sídelná veľkosť obce k
návrhovému obdobiu územného plánu roku 2023 vzrástla zo stavu sčítania obyvateľstva
26.5.2001 1 793 obyvateľov a evidovaného nárastu k 31.12.2007 1 935 obyvateľov do
veľkostnej kategórie obce do cca 2 645 obyvateľov. Tento rozvojový model
v budúcich 15 rokoch znamená nárast počtu cca 710 nových obyvateľov, čo
predstavuje priemerný ročný prírastok cca 47 nových obyvateľov.



Nárast obyvateľstva obce je možné dosiahnuť ťažiskovo zo zdrojov z dosťahovania
obyvateľov v produktívnom veku do obce a to v rámci vnútroregionálnej migrácie
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predovšetkým z mestských centier za kvalitným vidieckym bývaním, resp. za zdrojom
práce.


Nakoľko pri trvalej migrácii prevládajú mladšie vekové kategórie obyvateľstva ( do 40
rokov), dosídlovanie môže mať priaznivý vplyv na demografický vývoj a vekové zloženie
obyvateľstva obce v budúcnosti.



V súvislosti s úvahami o dosídlovaní obyvateľov do obce z mestských centier, resp. iných
regiónov Slovenska je potrebné zohľadniť skutočnosť sociálnej a ekonomickej
štrukturalizácie obyvateľstva, diferenciáciu ekonomických či záujmových vzťahov.



Vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce, pre tvorbu nových
pracovných príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území obce je jedným zo základných
cieľov rozvoja .
V prípade dosídlovania zo širšieho zázemia pôjde o pohyb za prácou najmä pri realizácií
uvažovaného programu rozvoja funkcie priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.



Vývoj zamestnanosti v zariadeniach verejných služieb bude v obci podmienený
predovšetkým demografickým rastom a štruktúrou obyvateľstva.



Významným novým vývojovým okruhom zamestnanosti bude sektor cestovného ruchu
a rekreácie.

2.3.4. Domový a bytový fond
V roku 2001 domový fond v obci tvoril 603 domov, z toho 548 trvalo obývaných a 55
neobývaných domov.
Domy
spolu

trvalo obývané domy
Spolu
z toho RD

neobývané
domy

Byty
spolu

trvalo obývané byty
neobývané
byty
spolu
z toho v RD

603

548

532

55

628

539

505

55

100%

90,87

88,22

9,12

100%

85,82

80,41

9,12

Z 55 neobývaných domov v obci je 6 domov určených na rekreáciu.
Bytový fond je evidovaný v počte 628 bytov, trvalo obývaných bytov je 539, z toho
v rodinných domoch je trvalo obývaných 505 bytov.
Z celkového počtu bolo 8 bytov neobývaných z dôvodov prestavby, neobývaných po
kolaudácii, v pozostalom a súdnom konaní a z iných dôvodov, 7 bytov bolo nespôsobilých na
bývanie.
Podľa štatistických údajov zo sčítania bola v obci :
- na jednu osobu pripadalo 19,3 m2 obytnej plochy – celoštátny priemer je 17 m2,
- priemerný počet obytných miestnosti na 1 byt bol 3,44 – celoštátny priemer je 3,21,
- priemerný počet osôb na 1 obytnú miestnosť bol 0,90 – celoštátny priemer je 0,89
- v obci 64,6% bytov patrilo do I. kategórie – celoštátny priemer je 77,8%,
19,2% do II. kategórie bytov – celoštátny priemer je 2,9%,,
4,2% do III. kategórie bytov – celoštátny priemer je 7,5%,
- v obci bolo 834 cenzových domácností,
z toho 784 v rodinných domoch,
35 v bytových domoch
12 v iných domoch.
Podľa poskytnutých demografických údajov bolo v osade Kráľka v dobe sčítania
obyvateľstva
- spolu 22 domov, z toho 2 neobývané,
- spolu 22 bytov, z toho 2 neobývané.
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Rozvojové ciele
Pri rozvoji obce pôjde predovšetkým o vytvorenie územných podmienok :
pre bytovú výstavbu :



pre potreby, ktoré treba očakávať v súvislosti s tvorbou nových domácností a mladých
rodín, ktoré budú mať ambície na vlastný byt,
pre požiadavky bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného
štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho objektového fondu,
ako aj formou novej výstavby,



ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvateľov zo širšieho územia regiónu,
ktorí majú v obci pracovné podmienky (resp. budú mať ponuku), resp. majú ambície
bývať vo vidieckom prostredí,



pre hospodárske aktivity, ktoré budú v katastri obce rozvíjané v záujme zvýšenia
zamestnanosti obyvateľstva obce ako lokálneho sídelného centra a tiež pre dostredivý
okruh menších obcí.

2.4.

Riešenie katastrálneho územia obce a širšie vzťahy začlenenia obce do
systému osídlenia

2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové
usporiadanie katastrálneho územia obce, ich vplyv na socioekonomický
potencionál a územný rozvoj obce
Obec Kameničná je administratívno-správne súčasťou kraja Nitra a jeho južného
okresu Komárno. Nitriansky kraj má 7 okresov, z nich má 15 štatút mesta.
Okres Komárno má rozlohu 1 100 km2, pri sčítaní obyvateľov k 26.5.2001 tu žilo
108556 obyvateľov v 41 obciach, z toho 3 mestách. Priemerná hustota obyvateľov na 1 km2
v okrese je 98,63 osôb.
Územie okresu je krajinou nížinného charakteru v Podunajskej nížine s ťažiskovým
využitím pre poľnohospodársku výrobu, ktorej zodpovedá aj charakter osídlenia s pomerne
rovnomerným rozložením bodovo lokalizovaných vidieckych sídiel a malých miest.
Osídlenie okresu okrem prírodných daností formovali aj civilizačný vývoj,
predovšetkým historické cestné trasy pozdĺž vodných tokov Dunaj a Váhu.
Mesto Komárno je zaradené do skupiny centier osídlenia druhej skupiny prvej
podskupiny so sídlom okresu a s podružnými pólmi Hurbanovo, Kolárovo. Mesto sa
rozvíja ako centrum zamestnanosti v priemyselnej výrobe a ako silné hospodárskoekonomické sídlo.




Obec Kameničná je súčasťou :
ťažiskového osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu s rozvinutými
aglomeračnými väzbami :
- novozámocké-komárňanské ťažisko osídlenia druhej úrovne na území okresov Nové
Zámky, Komárno,
sídelnej rozvojovej osi Komárno – Kolárovo regionálneho významu.

Obec má plniť funkciu sídla miestneho významu, kde bude zabezpečované
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov obce a samostatných urbanizovaných lokalít
– miestnej časti Balvany a osád Kráľka, Lohot.
Koncepčne je sledované, aby obec vývojovo plnila spádovú vybavenostnú funkciu
sídelného centra miestneho významu aj pre obec Čalovec.
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Katastrálne územie obce má rozlohu 3 451,21 ha, pri poslednom sčítaní obyvateľstva
dňa 26.5.2001 bol evidovaný stav 1 793 obyvateľov, podľa údaja Obecného úradu
k 31.12.2007 bol evidovaný stav 1 935 obyvateľov.
Obec leží :
- severozápadne od administratívneho okresného centra Komárno, ktoré je vo vzdialenosti
9 km.




Cez zástavbu obce prechádzajú dopravné zariadenia :
regionálna cesta II/573 Komárno – Kolárovo s linkami verejnej autobusovej dopravy ,
regionálna cesta III/06354, ktorá odklonom z cesty II/573 na okraji zástavby obce
prechádza západným smerom do obce Čalovec a ďalej do obce Zlatná na Ostrove, kde
sa napája na štátnu cestu I/63 Bratislava - Dunajská Streda - Komárno,
regionálna železničná trať č.136 Komárno - Kolárovo – toho času mimo prevádzky.

Obec s bohatou históriou sa postupne s cestnej dediny po potopách v minulosti
premiestnila a vyvinula sa do spoločensky významného výrobného poľnohospodárskeho
sídla v rovinnej poľnohospodárskej krajine. Východnú hranicu katastrálneho územia a časť
severnej hranice tvorí tok rieky Váh, jeho ramená a kanál Stará Častá.
V katastrálnom území obce boli zakladané samostatné dvory poľnohospodárskej
výroby a samostatné osady bývania :
 miestna časť Balvany,
 osada Kráľka,
 súbor rodinných domov pri hrádzi Lohotského jazera už charakteru osady,
 súbor rodinných domov na hrádzi lokality Vinohrady.
Na území katastra obce sú v jeho južnej polohe ďalšie samostatné lokality :
- Vajaš,
- tzv. družstevný rybník – vodná plocha Vörös
- poľnohospodársky dvor, toho času mimo prevádzky.
Podľa údaja Obecného úradu osada Kraľka odvádza dane do rozpočtu obce, ale
obyvatelia sú matrikou evidovaní a naviazaní na občiansku vybavenosť v meste Kolárovo.
Tento stav je prirodzeným dôsledkom značnej geografickej odľahlosti od obce Kameničná
a zložitej cestnej dopravnej prístupnosti osady v severnej polohe katastra.
V častiach ramien Váhu sú vymedzené prírodné rezervácie :
 PR Malý Ostrov,
 PR Lohotský močiar,
 PR Vrbina,
s biotopmi typických mokraďového rastlinstva lužných lesov a živočíšstva.
V severnej časti katastra je vymedzený :
 Chránený areál Dropie na ochranu života dropa fúzatého,
 územie, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000 – územia európskeho významu :
Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky, vyhlásené s účinnosťou od 1.2.2008.
V rámci etapy B je pripravený návrh na vyhlásenie SKUEV 0552 Lohotsky močiar.


V rozvojovej prevádzke katastrálneho územia obce je potrebné rešpektovať :
stanovené ochranné pásma :
- prevádzky rieky Váh a jej ochranných hrádzi pozdĺž toku rieky a jej ramien, kanálov
zavlažovania, resp. odvodnenie poľnohospodárskej pôdy
- prevádzky cesty II/573 Komárno – Kolárovo,
- prevádzky cesty III/06354 Kameničná – Čalovec – Zlatná na Ostrove,
- prevádzky železničnej trate Komárno- Kolárovo,
- vodného zdroja pre obec Kameničná,
- vodného toku Váh,
- vedení elektrickej energie a zemného plynu,
- káblov elektronických komunikácií,
- cintorínov,
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vymedzené chránené územia prírody a ich ochranné pásma.

2.4.2. Väzby obce na záujmové územie
V štruktúre osídlenia predmetnej časti okresu Komárno má katastrálne územie obce
Kameničná nasledovné susediace katastrálne územia sídiel :






z južnej strany mesto Komárno,
zo západnej strany obec Čalovec,
zo severozápadnej strany obce Zemianska Olča, Bodzianske Lúky,
zo severnej strany mesto Kolárovo,
zo severovýchodnej strany obec Vrbová nad Váhom.

Významným prírodným fenoménom prevádzky katastrálneho územia obce je
severojužný tok rieky Váh s jeho ramenným systémom vo jeho východnej hraničnej polohe.
Celá časť katastra obce na západ od toku Váhu, jeho ramien s komplexom lužných
lesov je typickou rovinnou intenzívne obhospodarovanou poľnohospodárskou krajinou
Podunajskej nížiny.
Výrazný obrat v prevádzke tejto časti regiónu okresu Komárno a záujmového územia
obce Kameničná nastane v prípade realizácie variantu plánovanej rýchlostnej komunikácie
R7 - južného ťahu SR, v trase južnou časťou extravilánu mesta Kolárovo s križovatkou na
ceste II/573 v lokalite Čergov, t.j. v polohe severne od osady Lohot a hranice katastrálneho
územia obce Kameničná.
Po otvorení prevádzky tejto rýchlostnej komunikácie R7 celorepublikového významu
sa výrazne zmení aj celé súčasné ťažisko hlavnej dopravnej prístupnosti cestnou dopravou
v juhozápadnej časti republiky Bratislava - Komárno, lebo časť prevádzky z cesty I/63 sa
automaticky presunie na rýchlostnú komunikáciu.
Tým sa zvýši dopravná záťaž aj na regionálnej ceste II/573 v prepojení s okresným
mestom Komárno hlavne pre osobnú a nákladnú dopravu v smere od západu republiky.
Na túto vývojovú skutočnosť je potrebné reagovať v predstihu a riešiť príslušné
dopravné opatrenia na ceste II/573 v katastrálnom území obce Kameničná a hlavne
v prieťahu cez jej zastavané územie.
Z hľadiska rozvoja regionálnej sídelnej osi Komárno – Kolárovo bude tiež
predpokladaným významným prvkom urbanistický rozvoj v meste Komárno – mestskej časti
Hadovce s funkciami bývania a výroby. Vývojovým procesom sa vidiecke sídlo Kameničná
stane sídelným satelitom v aglomerovaného centra Komárna.
2.4.3. Funkcie obce saturované v záujmovom území


v rámci mesta Komárno
– vyššia občianska vybavenosť - obchody a služby základnej a občasnej potreby,
- dochádza žiakov ročníkov 5 - 8 do základnej školy,
- dochádza študentov do systému stredného školstva,
- zdravotná starostlivosť – spádová poliklinika,
nemocnica,
- spádová sociálna starostlivosť,
- kultúrne, športové a spoločenské podujatia
a zariadenia,
– vysoký stupeň zamestnanosti obyvateľov,
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v rámci mesta Kolárovo
– občianska vybavenosť - obchody a služby základnej a občasnej potreby pre
obyvateľov osady Kráľka,
- dochádza žiakov osady Kráľka do základnej školy,
- dochádza študentov osady Kráľka do systému stredného
školstva,
- zdravotná starostlivosť – spádová prímárna zdravotná
starostlivosť, poliklinika pre osadu Kráľka,
- spádová sociálna starostlivosť pre osadu Kráľka,
- kultúrne, športové a spoločenské podujatia a zariadenia,
– vyššia občianska vybavenosť - obchody a služby základnej a občasnej potreby,
– stupeň zamestnanosti obyvateľov,



v rámci katastrálneho územia obce Čalovec
– spoločná poľnohospodárska výroba na plochách a v zariadeniach mikroregiónu.

2.4.4. Zásady ochrany a využívania osobitne chránených časti prírody, tvorba
krajiny, územný systém ekologickej stability
V riešenom území katastra obce Kameničná nie je veľkoplošne chránené územie
národného parku, alebo chránenej krajinnej oblasti.
V zmysle §12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na
prostredie okolia sídla a prevažnú časť katastrálneho územia platí prvý stupeň ochrany.
Vyhlásené sú nasledovné maloplošné chránené územia :


Prírodná rezervácia Vrbina – k.ú. Kameničná, Komárno, výmera 34,48 ha, vyhlásená
r.1993 (vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z.z. zo dňa 23.3.1993),
stupeň ochrany : 4,
predmet ochrany : ochrana biotopu – vŕbovo-topoľového lužného lesa a vodných
biotopov, významné hniezdisko vtáctva a ochrany fauny.



Prírodná rezervácia Malý ostrov – k.ú. Kameničná, výmera 8,34 ha, vyhlásená r. 1952, novel. 1993 (vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z.z. zo dňa 23.3.1993),
stupeň ochrany:4,
predmet ochrany: ochrana biotopu, zachovanie fragmentu mäkkého lužného lesa
s hniezdiskami vodného vtáctva, ochrana vzácnych druhov flóry
a fauny.



Prírodná rezervácia Lohotský močiar – k.ú. Kameničná, výmera 24,13 ha, vyhlásená r.
1993 ( vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z.z. zo dňa 23.3.1993),
stupeň ochrany: 4,
predmet ochrany: ochrana biotopu, mŕtve rameno Vážského Dunaja s výskytom
močiarnych biotopov s porastami tráv rodu Carex a vŕbovotopoľovým
lesom.



Chránený areál Dropie – k.ú. Čalovec, Kameničná, Zemianska Olča, výmera 912,76 ha,
vyhlásený 1955, novel. 1997 (VZV KÚ v Nitre č. 1/1996 zo dňa 9.10. 1996),
stupeň ochrany:4,
predmet ochrany: ochrana a záchrana dropa fúzatého (Otis tarda), ochrana jeho
tokanísk, liahnísk a zimovísk.
Zdroj: www.sopsr.sk
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Ochranné pásma chránených území
Ochranné pásmo uvedených prírodných rezervácii je v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny územie 100 m od hraníc chráneného územia a platí v ňom tretí stupeň
ochrany (§ 14 zákona),
Chránené územie v kategórii – chránený areál nemá ochranné pásmo (v zmysle
zákona o ochrane prírody a krajiny - ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného areálu,
orgán ochrany prírody vyhlási jeho ochranné pásmo, a to spôsobom, akým sa podľa tohto
zákona vyhlasuje príslušné chránené územie).
NATURA 2000
Zo záväzkov SR ako členského štátu Európskeho spoločenstva vyplýva realizácia
Programu budovania sústavy osobitne chránených území NATURA 2000.
Túto sústavu tvoria dva typy území :
1. územia európskeho významu,
2. chránené vtáčie územia.


Do riešeného územia zasahuje vyhlásené chránené vtáčie územie Ostrovné lúky
(vyhláška MŽP SR č. 18/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Ostrovné
lúky).
CHVÚ Ostrovné lúky sa vyhlasujú na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov strakoša
kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania. Jeho celková rozloha je 8 297,7 ha.
CHVÚ Ostrovné lúky zasahuje okrajovo v S a SZ časti k.ú. – okolo Kráľky, Čierny chrbát
po lokalitu Piesky – východnú hranicu tvorí kanál Kolárovo-Kameničná.
Na území CHVÚ Ostrovné lúky platí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny
1.stupeň ochrany (§ 12).
V § 2 vyhlášky MŽP SR č. 18/2008 Z.z. sú uvedené zakázané činnosti, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia.

Chránené stromy
V riešenom území nie sú evidované chránené stromy .
Ochrana drevín je vykonávaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, kde obec
vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany.
Podľa aktualizovaného Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej
stability (GNÚSES), Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), ÚPN VUC
Nitrianskeho kraja, Zmeny a doplnky 2004 - časti krajinná štruktúra, R-ÚSESu okresu
Komárno (1995) do riešeného územia zasahujú tieto prvky ÚSESu:
 biokoridor nadregionálneho významu
- BKNV 4 - rieka Váh – súčasťou sú aj plochy uvedených chránených území
 biocentrum regionálneho významu
- BCRV 6 - Čerhát - návrh
 biokoridory regionálneho významu
- BKRV Okoličianskej mokrade ( č.9 - železničný koridor, komunikácia, č.10 - kanál
Kolárovo - Kameničná)
- BKRV - kanál Čalovec - Kameničná
- BKRV - Kameničný kanál - návrh
 genofondové významné lokality
- GVL 3 – CHA Dropie - územná ochrana dropa fúzatého
- GVL 4 – PR Lohotsky močiar - lužný les, močiarny biotop – z19, v blízkosti
geotermálny vrt
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GLV 5 – PR Malý ostrov - mokraď, ornitologická lokalita, výskyt lesných a dutinových
druhov vtáctva viazaných na lužné lesy, fragment lužného lesa medzi kultúrnou
stepou, močiarne druhy flóry a fauny – z18, f8.
GLV 6 – PR Vrbina - mokraď, výskyt vodných a močiarnych druhov rastlín
a živočíchov, vodná plocha obklopená lužným lesom
GLV 42 – kanál Dudváh (vodné spoločenstvá – z8)
GLV 44 – alúvium Vážskeho Dunaja (mokraď, lúky v inundačnom území, lužný les –
z14)
GLV 67 – drobné lesíky na území okresu Komárno.

mokrade
- MNV 1 – Malý ostrov – národne významná mokraď
- MRV 2 – Lohotsky močiar – regionálne významné mokrade
- MRV 3 – Vrbina.

2.5.

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania
katastrálneho územia a územia obce

2.5.1. Stanovenie urbanistickej koncepcie rozvoja katastrálneho územia obce
V návrhovom období územného plánu do roku 2023 sú riešené nasledovné rozvojové
vzťahy a ciele urbanistickej koncepcie rozvoja katastrálneho územia obce :


Obec Kameničná je riešená pre plnenie stanovenej funkcie sídla miestneho významu
na regionálnej sídelnej osi Komárno – Kolárovo, kde bude zabezpečované komplexné
základné vybavenie pre obyvateľov obce a samostatných urbanizovaných lokalít –
miestnej časti Balvany, osád Lohot a Kráľka.



Súčasná samostatná urbanizovaná lokalita – miestna časť Balvany je riešená na rozvoj
formou urbanistického prepojenia s obcou s funkčnými plochami :
- bývania, občianskej a športovo- rekreačnej vybavenosti,
- výroby.
V miestnej časti sú riešené rozvojové plochy bývania a občianskej vybavenosti
v priestore medzi súčasnou zástavbou obce a miestnou časťou.
Rozvojové plochy výroby sú riešené predovšetkým na zdevastovaných plochách po
likvidovaných objektoch areálu bývalých štátnych majetkov a zaniknutých areálov
miestnej výroby.



V západnej polohe extravilánu miestnej časti Balvany je v prevádzkovom kontakte
s navrhovaným obchvatom cesty II/573 a železničnou traťou riešený rozvojový areál
výroby v kategórií priemyselného parku.



Lokalita Piesky v severnej polohe extravilánu miestnej časti Balvany je riešená na rozvoj
s využitím zdevastovaných plôch bývalých štátnych majetkov na centrum energetickej
výroby zamerané na využitie netradičných zdrojov energie
- solárne fotovaltické systémy,



Lokalita Vajaš v južnej polohe extravilánu obce je riešená formou funkčnej obnovy
prevádzky poľnohospodárskeho dvora. Navrhnuté je využiť areál pre veľkokapacitné
rybné hospodárstvo a riešiť obnovu susedného rybníka s revitalizáciou okolitej zelene.
Časť poľnohospodárskeho dvora je navrhnutá na jazdecký areál s chovom koní,
s ponukou jazdeckej školy a s previazaním na plochy južne od poľnohospodárskeho
dvora.
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Samostatná urbanizovaná lokalita – osada Lohot je riešená s limitovaným rozvojom
funkčných plôch :
- rodinného bývania so záhradami s poľnohospodárskou produkciou,
- súboru občianskej a rekreačnej vybavenosti v ťažiskovom priestore napojenia
zástavby na obslužnú cestu II/573 pre miestnych obyvateľov a dennú rekreačnú
návštevnosť v rámci rozvojovej regionálnej trasy pešej a cyklistickej turistiky pri Váhu.



Samostatná urbanizovaná lokalita – osada Kráľka je riešená s rozvojom funkčných
plôch :
- bývania,
- súboru občianskej vybavenosti,
- intenzifikácie areálu poľnohospodárskeho podniku so zameraním na priemyselné
spracovanie poľnohospodárskych produktov.



Riešený je obchvat regionálnej cesty II/573 Komárno - Kolárovo tak, aby táto
frekventovaná tranzitná hospodárska trasa neprechádzala cez ťažisko zastavanej časti
obce, ale po západnom obvode jej extravilánu.



Príslušnými regulatívmi sú riešené podmienky pre plánovanú realizáciu hospodárskej
a rekreačnej vodnej cesty Váh : Komárno - Kolárovo - Sereď, atď., vývojovo po Žilinu.



Riešený je rozvoj aktivít a podpora väzieb mikroregionálneho charakteru s priľahlými
katastrami miest Komárno a Kolárovo, obce Čalovec, obce Vrbová nad Váhom.



Koncepčne je sledované, aby obec vývojovo plnila spádovú vybavenostnú funkciu
sídelného centra miestneho významu aj pre obec Čalovec.



Cez katastrálne územie obce sú riešené značené regionálne trasy pešej a cyklistickej
turistiky pri Váhu s vybavenými oddychovými a výletnými miestami.



Vo voľnej krajine sú rešpektované a riešené ochranné opatrenia vyhlásených
chránených území a určených prvkov nadregionálnej a regionálnej ekologickej stability
krajiny.
Navrhnuté sú ďalšie prvky územného systému ekologickej stability miestneho významu,
regulatívy a opatrenia na tvorbu krajiny katastrálneho územia obce.



Záväzným regulatívom je stanovené, že mimo riešený návrh ÚPN je vylúčená možnosť
tvorby nových foriem bývania v extraviláne obce a vo voľnej krajine katastrálneho územia
obce.



Konkrétne riešenie uvedenej urbanistickej koncepcie je rozpracované v jednotlivých
odborných kapitolách návrhu ÚPN obce.

2.5.2. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie rozvoja obce
V návrhovom období územného plánu do roku 2023 sú riešené nasledovné ciele
urbanistickej koncepcie rozvoja obce a jej bezprostredného zázemia :


Obec sa bude rozvíjať s funkciou vidieckeho sídla miestneho významu s rozvojovým
programom vybavenia na návrhový stav cca 2 645 obyvateľov.



Územný rozvoj obce je riešený intenzifikáciou súčasnej zástavby a postupným
rozširovaním zastavaného územia na disponibilných plochách podľa vyhodnotenia v
prieskumoch a rozboroch, v rámci spracovania konceptu v dvoch porovnávacích
variantoch, pri koncepčne sledovanom zachovaní charakteristickej kompozície obce
v krajinnom prostredí Podunajskej roviny a prostredia rieky Váh s jej ramenami a bez
obmedzení vo vzťahu k melioračným stavbám.
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Riešený je princíp zachovania charakteru kompaktnej uličnej zástavby obce a vytvorením
diferencovaných funkčných zón bývania, občianskej vybavenosti, športu a rekreácie,
výroby a obytnej zelene.



Urbanisticko-architektonická dostavba centra obce je riešená s rešpektovaním
priestorových dominánt a štruktúry zástavby v rámci uličných priestorov a výškovej
dominanty kostola.
Táto hodnota prostredia sídla je v ÚPN riešená návrhom regulatívov pre uličnú zástavbu,
vhodnou dostavbou súborov občianskej vybavenosti, tvorbou peších priestorov a
chodníkov s drobnou architektúrou, sadovníckymi úpravami, upokojením automobilovej
dopravy.
Územie centra obce je vymedzené :
- zo severnej strany od Hlavnej cesty po obvode areálu pamätníka I. svetovej vojny, po
obvode zástavby na Kostolnej ulici, východným smerom po obvode uličnej zástavby
na Hlavnej ulici, ďalej po uliciach Majstrovská, Priateľstva, Vizvár po koniec parku pri
pamätníku II. svetovej vojny a ďalej späť po Hlavnej ulici,
- z východnej strany od Hlavnej ulici po obvode zástavby športového areálu po Mierovú
ulicu,
- z južnej strany po uliciach Mierová, Pardubická a G. Steinera,
- zo západnej strany po ulici pri nadzemnom vodojeme a po obvode areálu starého
cintorína po Hlavnú cestu.



Sústredenou priestorovou dostavbou funkcií bývania a občianskej vybavenosti je riešené
urbanistické spojenie zástavby obce a miestnej časti Balvany.



V súboroch rozvojových častí zástavby obce - v južnej časti Vörös, vo východnej časti
Vizvár a miestnej časti Balvany sú kompozične riešené námestia so sústredenou
občianskou vybavenosťou.

V súčasnom extraviláne obce Kameničná sú riešené nasledovné rozvojové funkčné
plochy pre začlenenie do zastavaného územia obce :


Riešený je areál športovej a poľovníckej strelnice s vybavenosťou formou intenzifikácie
a rozšírenia súčasnej strelnice pri ovocnom sade Podzáhrady..



Riešená je výstavba súboru vybavenosti pre prevádzku kompy cez Váh v prepojení
s obcou Vrbová nad Váhom v lokalite Podzáhrady, spolu s ďalšou sústredenou
rekreačnou vybavenosťou v rámci rozvojovej regionálnej trasy pešej a cyklistickej turistiky
pri Váhu.



Riešený je rekreačný areál obce vo východnej časti - priestor Vizváriho záhrada pri
ovocnom sade a brehu ramena Vážsky Dunaj – Konkoly.



V lokalite Vörös je riešený areál kombinovaného bývania a drobnej poľnohospodárskej
výroby s atraktívnym programom agrobiofarmy a odporúčaným ponukovým vybavením
agroturistiky
- chov úžitkových domácich zvierat, spracovávanie bioproduktov s predajom výrobkov,
stravovanie, penziónový pobyt.



V lokalite Vinohrady je riešený rozvoj drobnej poľnohospodárskej výroby s bývaním.



Riešené sú zmeny hranice zastavaného územia obce, ktoré vyplývajú z rozvoja
navrhovaných funkcií.
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2.5.3. Vymedzenie plôch pre bývanie, občiansku vybavenosť, rekreáciu , výrobu,
dopravu, zeleň a ostatných plôch
Riešené sú rozvojové funkčné plochy nasledovne :
bývanie
- dostavba prelúk v centrálnej časti obce medzi ulicou Pardubická a športovým areálom,
- súbor bývania vo východnej časti obce dostavbou priestoru Vizvár,
- súbory bývania v novej uličnej zástavbe v južnej časti obce - Vörös,
- súbor bývania v novej uličnej zástavbe v prepojení severnej časti obce a miestnej časti
Balvany,
- súbor bývania v miestnej časti Balvany,
- súbor bývania s poľnohospodárskou malovýrobou v lokalite Vinohrady,
- súbory bývania v osadách Lohot, Kráľka,
občianska vybavenosť
- dostavba súčasnej vybavenosti v centre obce ( medzi kostolom, kultúrnym domom a ul.
G. Steinera ),
- dostavba obecného športového areálu spolu s ďalšou vybavenosťou obce,
- súbor občianskej vybavenosti v južnej časti obce - Vörös,
- areál Centra seniorov v južnej časti obce - Vörös,
- súbor občianskej vybavenosti v miestnej časti Balvany,
- športovo-rekreačný areál v prepojení severnej časti obce a miestnej časti Balvany,
- súbory občianskej vybavenosti v osadách Lohot a Kráľka,
výroba
- areál priemyselnej výroby v miestnej časti Balvany,
- areál priemyselného parku v severozápadnom extraviláne obce,
- areál prevádzky bioplynovej stanice,
- areál solárnej elektrárne v severnej časti extravilánu obce – priestor Piesky,
- areál solárnej elektrárne v miestnej časti Balvany,
- areál remeselnej malovýroby spolu s bývaním,
- areál remeselnej malovýroby bez bývania,
- areál
Obecného
podniku
služieb
v severozápadnej
časti
pri
poľnohospodárskom dvore Agrodružstva Kameničná,
- areál kompostárne biologického odpadu v severozápadnej časti pri
poľnohospodárskom dvore Agrodružstvo Kameničná,
- areál poľnohospodárskej výroby Agrodružstvo Kameničná,
- areál poľnohospodárskej výroby Balseed, s.r.o. Balvany,
- areál poľnohospodárskej výroby Malé Piesky,
- areál rybárstva - chovu a predaja rýb Vajaš,
- areál poľnohospodárskych usadlostí s agroturistikou v južnej časti Vörös,
- súbor poľnohospodárskych usadlostí v časti Vinohrady a osade Lohot,

súčasnom
súčasnom

rekreácia
- areál vybaveného oddychového miesta s penziónom vo vstupnej časti Malého ostrova,
- športovo-rekreačný areál strelnice,
- rekreačný areál obce vo východnej časti priestor Vizváriho záhrada pri ovocnom sade,
- rekreačný areál chovu a jazdenia na koňoch v južnej časti pri poľnohospodárskom dvore
Vajaš.
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2.5.4. Zásady ochrany a využívania kultúrno-historických a prírodných hodnôt
V ÚPN obce je navrhnuté :


V rozvoji obce rešpektovať a chrániť
- objekty národných kultúrnych pamiatok
* archeologická lokalita číslo ÚZPF 2087/1-3,
- objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
* kostol, pôvodne barokový z roku 1755, neoklasicisticky upravený, reštaurovaný
v roku 1870,
* v časti Balvany, základy románskeho kostolíka, ktorý sa spomína už v roku 1268,
bol zasvätený sv. Jurajovi, dnes zostali v teréne sotva badateľné základy, nález
rímskeho oltárneho kameňa s nápisom,
- evidované objekty pamiatkového záujmu
* pamätník venovaný obetiam I. svetovej vojny v parkovom prostredí pri Hlavnej ulici
v centrálnej časti obce,
* pamätník venovaný obetiam II. svetovej vojny v parkovom prostredí v lokalite
Vizvár,
* areál parnej prečerpávacej stanice na Kameničianskom kanále v južnej polohe
extravilánu obce,
- návrh na zaradenie súboru objektov za technickú pamiatku,
* vytvoriť sieť technických pamätihodnosti čerpacích staníc popri hrádzi Váhu ako
atraktívnu súčasť rekreačnej cykloturistickej trasy,
* individuálne objekty so zachovalou regionálnou ľudovou architektúrou..
Navrhnuté je skvalitniť prostredie okolo týchto objektov, zvýšiť ich spoločenskú hodnotu,
aby boli atraktívnou súčasťou zástavby obce a krajiny katastrálneho územia obce.
Ťažiskom tohto riešenia je :
- centrum obce s historickou uličnou zástavbou s tvorbou peších priestorov,
revitalizáciou vzrastlej zelene a drobnou architektúrou,
- ulice s pôvodnou zástavbou obytných domov, občianskej vybavenosti a areál
urbanistickej dominanty – rímskokatolíckeho kostola, tak, aby sa stali atraktívnym
kultúrno - spoločenským vybavením obce,
- priestory sakrálnych objektov vo voľnej krajine katastrálneho územia.



Vymedzené je územie centra obce, kde je navrhnuté určiť zachované súbory objektov
pôvodnej kompaktnej uličnej zástavby s hodnotnou architektúrou na obnovu podľa
osobitných urbanisticko-architektonických regulatívov tak, aby sa zvýraznila kultúrna
hodnota sídla a zvýšila sa jeho atraktivita pre turistickú návštevnosť.
Medzi technické pamiatky je navrhnuté zaradiť areál s objektmi prečerpávacej stanice na
Kameničnianskom kanále. K tomu je potrebné zabezpečiť nutnú stavebnú ochranu
súboru tak, aby bol zachovaný a stavebno - technicky obnovený.





Je navrhnuté využiť program Pamiatkového úradu SR, že okrem vyhláseného
a zapísaného pamiatkového fondu môže obec chrániť regionálne kultúrne hodnoty
v zmysle §14 ods.4 pamiatkového zákona vypracovaním evidencie pamätihodnosti obce.
Do evidencie je možné zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované
diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy,
ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam obce. Evidenciu by mala tvoriť dôkladná
fotodokumentácia, základný opis umiestnenia, lokalizácie, rozmery, techniku, materiál,
iné skutočnosti s príslušnou metodikou spracovania a vedenia evidencie.
Podľa takto spracovaného materiálu je možné sa uchádzať o finančné príspevky pre
obnovu a prevádzku pamätihodnosti obce.
Podľa požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Nitre je potrebné zabezpečovať
stanovené opatrenia na ochranu archeologických nálezísk s podmienkami, ktoré budú
premietnuté do návrhu ÚPN obce :
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1. Vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada
vykonanie územných prác stavebník/investor je povinný od Krajského pamiatkového
úradu v Nitre už v stupni územného konania si vyžiadať v zmysle zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
odborné stanovisko.
2. V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové
opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume
podľa §37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR.
3. V katastrálnom území obce Kameničná sa podľa vyjadrenia Archeologického ústavu
SAV v Nitre nachádzajú viaceré evidované archeologické náleziská. V areáli bývalého
JRD bol uskutočnený záchranný archeologickým výskum pri výstavbe
administratívnej budovy, pričom bola preskúmaná časť slovansko-avarskeho
pohrebiska.
4. Je pravdepodobné, že pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou budú
zistené archeologické nálezy, resp. archeologické situácie. Podľa §22 ods.5
pamiatkového zákona sú údaje týkajúce sa umiestnenia archeologických nálezísk
predmetom ochrany podľa osobitných predpisov( ods.3, §76 zákona NR SR
č.241/2001 o ochrane utajovaných skutočností) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.


Navrhnuté sú opatrenia priemetu sledovaných rozvojových návrhov a opatrení štátnej
ochrany prírody, ktoré sú konkretizované :
- v ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja a jeho zmenách a doplnkoch,
- v Regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu Komárno,
s návrhmi posilnenia evidovaných chránených území, krajinného prostredia a systému
zelene v katastri obce.



Podľa podkladu Štátnej ochrany prírody SR sú zapracovane do ÚPN :
- maloplošné chránené územia - prírodné rezervácie Malý Ostrov, Lohotský močiar,
Vrbina,
- chránené územie európskeho významu NATURA
* Chránené vtáčie územie SKCHVÚ 019 Ostrovné lúky,
* v etape B pripravované vyhlásenie SKUEV Lohotský močiar.



Rovinné prostredie poľnohospodárskej krajiny riešeného územia má vysokú hodnotu.
Preto ochrane prírody a tvorbe jej krajinného obrazu treba venovať príslušnú odbornú
pozornosť.
Riešený je krajinný návrh rozvoja katastra obce s prvkami systému ekologickej stability,
ktorý konkretizuje uvedené krajinno-ekologické vzťahy, revitalizačné opatrenia a vzťahy
ochrany prírody v priemete na sídelnú a krajinnú štruktúru..



Riešené je dotvorenie štruktúry poľnohospodárskej krajiny s dôrazom na obnovu nelesnej
stromovej vegetácie a zakomponovanie pásových a uzlových prvkov ekologickej stability
v rámci tvorby siete miestnych biokoridorov pozdĺž vodných tokov a ich pôvodných
meandroch, mokradí, umelých kanálov, ciest a železničnej trate.



Riešené je skvalitnenie okrajových častí lesných komplexov vhodnými výsadbami
a krajinnými kompozičnými úpravami.



Regulatívmi sú riešenie opatrenia - prevlhčenia pôd, budovanie vetrolamov, rozčlenenie
veľkých honov pôdy sieťou poľných ciest a výsadbou vegetácie.



Stanovený je organizačný regulatív, aby v Projekte pozemkových úprav bolo v silne
zamokrených polohách riešené vyňatie ornej pôdu z PPF a nechať ju zarásť vlhkomilnou
vegetáciou, resp. previesť na TTP.
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Navrhnutý je systém sídelnej zelene v obci so zapojením súčasných plôch parčíkov
a zelene v zastavanom území, navrhnutá je ich revitalizácia a previazanie na krajinnú
zeleň.



V nadviazaní na návrh tvorby obecného námestia je riešený obecný park.



Navrhnutá je obvodová izolačná zeleň a vnútroareálová zeleň v rámci priemyselných
a iných výrobných areálov.



Riešený je program na obnovu pôvodných mokradí a vodných plôch s príslušným
urbanisticko-krajinným dopracovaním priestorov a ich zapojenia od miestnych krajinných
atraktivít a rekreačno-oddychových aktivít.
Navrhnuté je obnoviť vodný režim v mŕtvom ramene Vážskeho Dunaja okolo Malého
ostrova, jeho prietočnosť a revitalizáciu okolitej brehovej zelene.
Riešené je smerovanie turisticko-rekreačnej návštevnosti v evidovaných lokalitách
s výraznými pozitívami v krajine.



V evidovaných bodoch krajinne hodnotných krajinných pohľadových smerov podľa
prieskumov a rozborov je riešená príslušná oddychová a vyhliadková vybavenosť.
Konkrétnymi návrhmi je riešené
a bodových negatív v krajine.



2.6.



odstránenie

evidovaných

výrazných

plošných

Návrh funkčného využívania územia obce s určením prevládajúcich funkčných
plôch

Zástavba obce Kameničná je rozdelená do
funkčných urbanistických obvodov – UO,
v rámci ktorých sú podrobnejšie vymedzené plochy
- funkčných urbanistických blokov – UB
Urbanistické obvody obce tvoria :

- UO 01 – Dedina
- UO 02 – Vizvár
- UO 03 – Horná dedina
- UO 04 – Bikaser
- UO 05 – Balvany
- UO 06 – Vörös
- UO 07 – Podzáhrady
- UO 08 – Vinohrady
- UO 09 – Piesky
- UO 10 – Lohot
- UO 11 – Kráľka
V ÚPN obce je stanovená nasledovná štruktúra funkčného využitia plôch v zástavbe:
A1 –
A2 –

Plochy bývania v rodinných domov a so záhradami s poľnohospodárskym využitím
Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej vybavenosti v centrálnej časti obce
pri ceste II/573 s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej architektúry.
A3 – Plochy bývania v malopodlažných bytových domoch.
B1 – Plochy novej zástavby bývania v rodinných domoch.
B2 – Plochy novej zástavby v malopodlažných bytových domoch so základnou občianskou
vybavenosťou.
OV – Plochy občianskej vybavenosti.
Š–
Plochy športovej vybavenosti.
C–
Plochy cintorínov.
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R–
Plochy cestovného ruchu a rekreácie.
P–
Plochy priemyselnej výroby a skladov.
PP – Plochy priemyselnej výroby kategórie priemyselného parku.
PE – Plochy energetickej výroby s využitím obnoviteľných zdrojov.
PV – Plochy areálov poľnohospodárskej výroby.
PVS – Plochy poľnohospodárskej výroby – ovocné sady, pestovateľské plochy zeleniny,
záhradníctva.
AGR – Plochy zmiešanej funkcie poľnohospodárstva, bývania a agroturistiky typu
poľnohospodárskej usadlosti.
RVB– Plochy remeselnej výroby, výrobných služieb bez rušivých vplyvov na obytné
prostredie, s možnosťou bývania.
RV– Plochy remeselnej výroby, výrobných služieb s rušivými vplyvmi na
obytné
prostredie.
D–
Plochy dopravy a dopravnej vybavenosti.
TZ – Plochy technickej vybavenosti.
OH – Plochy odpadového hospodárstva.
Z–
Plochy verejnej a izolačnej zelene.
Rozvrhnutie uvedených funkčných plôch je uvedené v grafickej časti ÚPN, podrobný
popis je uvedený v texte Záväznej časti B.
2.7.

Návrh riešenia bývania, občianskeho a sociálneho vybavenia, výroby
a rekreácie

2.7.1. Návrh riešenia bývania
Návrh riešenia bývania v návrhovom období do roku 2023 sa zameriava na
vytvorenie optimálnych územných podmienok pre umiestnenie bytovej výstavby :


pre požiadavky, ktoré treba očakávať v súvislosti s tvorbou nových domácností
a mladých rodín, ktoré budú mať ambície na vlastný byt,



pre požiadavky bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného
štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho objektového fondu,
ako aj formou novej výstavby,



ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvateľov zo širšieho územia regiónu,
ktorí majú ambície bývať vo vidieckom prostredí, resp. majú ( budú mať ponuku ) v obci
na nové pracovné príležitosti.

V Zadaní pre ÚPN obce bol rozvoj bývania pre návrhové obdobie územného plánu do
roku 2023 riešené s modelom nárastu počtu obyvateľov tak, aby sa príslušným rozvojom
obec dostala do veľkostnej kategórie cca 2 500 obyvateľov, čo by bol nárast o cca 707
Tento rozvojový model v budúcich 15 rokoch znamená nárast počtu cca 707 nových
obyvateľov, čo predstavuje priemerný ročný prírastok cca 37 nových obyvateľov.
(stav
k 31.12.2007 – 1 935 obyvateľov).
Na základe demografických údajov v prieskumoch a rozboroch a v kapitole 4, bol
v obci podľa údajov zo sčítania obyvateľstva k 26.5.2001 bol evidovaný stav 1 793
obyvateľov a pomer obývaných bytov :
- 505 bytov v rodinných domoch,
- 34 bytov v bytových domoch,
čo je sociologicky a pre kritéria sledovanej kvality života a bývania vo vidieckom sídle
vhodné.
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Podľa štatistických údajov úrovne bývania v štátoch Európskej únie je štandardom
v mestskej zástavbe mať viac ako 400 bytov na 1 000 obyvateľov a obložnosť cca 2,5
osôb/byt.
V zadaní pre ÚPN obce bolo stanovené, že rozvoj bývania v obci bude k návrhovému
obdobiu riešený na počet cca 2 500 obyvateľov, modelovo riešený s priemernou obložnosťou
2,7 osôb/byt pre návrh na plošný rozvoj sídla na umiestnenie cca 210 nových bytov.
Stanovená obložnosť 2,7 obyv/byt pre rozvoj bývania predstavuje štandardne 370
bytov na 1000 obyvateľov .
Rozvoj bývania v obci je riešený s nasledovnými postupmi :
a. priebežným skvalitňovaním súčasného bytového fondu – funkčné plochy A1-A3
z vlastnej iniciatívy vlastníkov domov a bytov, využitie rezerv, ktoré predstavuje
neobývaný, resp. prechodne obývaný domový a bytový fond v súlade so stanovenými
podmienkami regulatív územného plánu,
navrhnuté zobytnenie neobývaných bytov – predpoklad z evidovaných 55 bytov zobytniť
cca 50% - t.j cca 27 bytov v rodinnej zástavbe,
b. dostavbou voľných prelúk – funkčné plochy A1-A2 v rámci súčasnej uličnej rodinnej
zástavby na pozemkoch v zastavanom území obce, využitím dopravne prístupných
záhrad v zastavanom území obce na zahusťovanie rodinnými domami v súlade so
stanovenými regulatívmi územného plánu ;
navrhovaná kapacita - cca 10 rodinných domov,
c. návrhom nových lokalít – funkčné plochy B1 - bývanie v rodinných domoch
– funkčné plochy B2 - bývanie v bytových domoch
po obvode zástavby obce, v miestnej časti Balvany, v lokalite Vinohrady, v osade Kráľka,
v súlade so stanovenými regulatívmi územného plánu obce :
Nové plochy s funkciou B1 – bývanie v rodinných domoch
- urbanistický blok
1/13 – Centrum
cca 6 bj
1/20 – Vizváriho záhrada
cca 18 bj
1/28 – Pri trati
cca 8 bj
2/11 – Vizvár
cca 24 bj.
3/6 – Horná dedina
cca 20 bj
5/7 – Balvany
cca 4 bj
6/2 – Vörös
cca 10 bj
6/4 – Juh I.
cca 38 bj.
6/5 – Nová ul.
cca 6 bj.
8/1 – Vinohrady
cca 6 bj
9/2 – Malé Piesky
cca 4 bj
spolu
cca 144 bj.
- v katastrálnom území
UO 11
11/3 – Kráľka
cca 10 bj.
spolu
cca 10 bj
Nové plochy s funkciou B2 – bývanie v bytových domoch
- urbanistický blok
1/8 – Dedina
cca 32 bj.
6/3 – Vöros
cca 40 bj
spolu
cca 72 bj
Spolu nové plochy

cca 236 bj.

Celkom návrh riešenia bývania
Zobytnenie neobývaných bytov
Preluky – v súčasnej zástavbe s funkciou A1-A2
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Nové plochy – s funkciou B1 – v obci
– v katastrálnom území
Nová plochy – s funkciou B2 – v obci

cca 144 bj - rodinné domy
cca 10 bj - rodinné domy
cca 72 bj - bytové domy

Celkom

cca 263 bj

Predpoklad vývoja štruktúry bývania k návrhovému roku 2023 :
v rodinných domoch
v bytových domoch
celkom

cca 191 bj.
cca 72 bj.
cca 263 bj

Predpoklad vývoja počtu obyvateľov k návrhovému roku 2023 :
v navrhovaných bytoch rodinnej zástavby 191 x 2,7 obyv/byt
v navrhovaných bytových domoch
72 x 2,7 obyv/byt
spolu
Súčasný počet obyvateľov

= cca
= cca

516 obyvateľov
194 obyvateľov
710 obyvateľov
1 935 obyvateľov

Spolu

= cca 2 645 obyvateľov

Poznámka : Rozdiel medzi údajmi zadania – rozvoj počtu od stavu sčítania 1 793
obyvateľov k návrhovému roku na cca 2 500 obyvateľov t.j. cca 707 nových
obyvateľov a údajmi návrhu s výpočtom počtu k návrhovému roku cca 2 645
obyvateľov je z dôvodu, že pre rozvoj bol ako východiskový započítaný
aktuálny evidovaný stav k 31.12.2007 - 1 935 obyvateľov.
Výhľad – rok 2033
Nové plochy s funkciou B1 – bývanie v rodinných domoch
- urbanistický blok
3/8 – Horná dedina
cca 30 bj
5/5 – Balvany
cca 6 bj
6/4 – Vörös
cca 12 bj
6/10 – Juh II.
cca 50 bj
spolu
cca 108 bj.
Predpoklad vývoja počtu obyvateľov vo výhľade k roku 2033 :
v navrhovaných bytoch RD k roku 2023
v navrhovaných bytoch BD k roku 2023
vo výhľade k roku 2033
spolu
Súčasný počet obyvateľov

191 x 2,7 obyv/byt
72 x 2,7 obyv/byt
108 x 2,7 oybv/byt

Spolu

= cca
= cca
= cca

516 obyvateľov
194 obyvateľov
292 obyvateľov
1 002 obyvateľov
1 935 obyvateľov

= cca 2 937 obyvateľov

Stanovené koncepčné zásady pre rozvoj bývania :


Nové plochy na bývanie sú riešené v okrajových polohách zástavby obce s rozšírením
zastavaného územia podľa návrhu rozvoja obce v rozsahu s nasledovnou orientačnou
plošnou štruktúrou zástavby :
-

bytové domy – pozemky podľa nadväznej spresňujúcej prípravy ÚPP, ÚPN Z,
individuálne rodinné domy - pozemky 600 – 1000 m2,
rodinné dvojdomy – pozemky 500 – 800 m2,
radové rodinné domy – pozemky 250 – 300 m2
predpoklad 1 rodinný dom = 1 byt.
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V rozvojových plochách bývania sú riešené plochy občianskej vybavenosti, verejnej
sídelnej zelene s drobnou architektúrou, detskými ihriskami.



Návrh počíta s využitím časti plôch veľkých záhrad rodinnej zástavby na primerane
vhodné zahusťovanie súčasných zón bývania s podmienkou že novovytvorený stavebný
pozemok bude dopravne prístupný.



Zachovanie a obnova pôvodného urbanistického súboru kompaktnej zástavby centra
obce s charakteristickým uličným domoradím a prvkami regionálnej architektúry je
riešené podľa stanovených urbanisticko-architektonických regulatív s vhodným funkčným
využitím. Tieto budú konkretizované v projektovej príprave obnovy súboru.



Návrh nových lokalít rodinného bývania je riešený zásadne so záhradami po obvode
zástavby.



Pre prípravu výstavby jednotlivých obytných zón, územného a stavebného konania sú
stanovené vstupné urbanisticko-architektonické regulatívy,
ktoré budú ďalej
konkretizované v nadväznej príprave jednotlivých zón bývania.



Formy rozvoja bývania mimo zastavaného územia obce, resp. vo voľnej krajine katastra
obce nie sú principiálne navrhované a v regulatívoch ÚPN sa nepripúšťajú.



Regulatívy pre podrobné zastavovacie, urbanisticko-architektonické a krajinné riešenie
jednotlivých súborov a objektov budú bližšie konkretizované v rámci spracovania
nadväzných podrobnejších riešení (ÚPP, ÚPN-Z), ktoré budú zabezpečované pre
rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov, územné a stavebné konania.

Základné urbanisticko-architektonické regulatívy pre nadväzné riešenie zón bývania


Urbanistické regulatívy
- každá navrhovaná rozvojová zóna bude riešená upresňujúcim územnoplánovacím
podkladom - urbanistickou štúdiou, resp. územným plánom zóny,
- nové uličné priestory – šírka priestoru priemer cca 14 m, minimálna šírka – 11 m,
- v uličnom priestore minimálne jednostranný peší chodník,
- minimálna šírka pešieho chodníka – 1,5 m,
- v uličnom priestore minimálne jednostranný pás verejnej zelene s min šírkou 2 m,
- všetky rozvody elektrickej energie a telekomunikácií riešiť len káblovým spôsobom,
- stanovená uličná a stavebná čiara z ďalšieho podrobného riešenia urbanistickej
štúdie, resp. ÚPN zóny.



Plošné regulatívy
- bytové domy – pozemky podľa nadväznej spresňujúcej prípravy ÚPP, ÚPN Z,
- pozemky pre individuálne rodinné domy - priemer cca 600 – 1000 m2,
- pozemky pre rodinné dvojdomy - priemer cca 500 - 800 m2,
- pozemky pre radové rodinné domy - priemer cca 250 – 300 m.



Zastavovacie regulatívy pre rodinnú zástavbu
- stanovenie stavebnej čiary zástavby v ulici, celkovej výšky stavby, spôsobu
zastrešenia stavby, spôsobu oplotenia pozemku, napojenia na technickú
infraštruktúru.



Prestavba súčasných domov pôvodnej architektúry
- zachovanie pôvodného charakteru parcelácie, čelnej uličnej fasády a výrazových
prvkov regionálnej architektúry.



Výška zástavby
- nové rodinné domy
- nové bytové domy

- maximálne 2 nadzemné podlažia,
- maximálne 4 nadzemné podlažia.

Typy striech
- rodinné domy

- sedlové so štítom, valbové, ploché,
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- sedlové so štítom, valbové, ploché.

Tvaroslovné prvky
- odporúčané prvky
-



bytové domy

- zachovanie a preberanie výrazových prvkov pôvodnej
architektúry stavieb regiónu,
murivo s vonkajšou hladkou omietkou v pastelových farbách, drevo, sklo,
krytina pálená škridla červená, keramická,
stabilné kvetináče na oknách, balkónoch a terasách,
neodporúčané prvky - oblúkové vonkajšie dvere, okná,
podkrovné strešné okná,
neprípustné prvky
- plechová, azbestocementová krytina.

Spôsob oplotenia pozemkov
- v súlade s charakterom existujúceho okolitého oplotenia,
v uličnej čiare zástavby
- súvislé nepriehľadné steny na základovom páse - maximálne do výšky 60 cm,
- vyššie konštrukcie oplotenia - len priehľadné do výšky 1,5 m z dreva , pletiva,
kovových prvkov, zelene,
- murované stĺpiky konštrukcie oplotení - maximálne do výšky 1,8 m,
neprípustný spôsob

- celoplošný nepriehľadný múr, konštrukcia z plechu
a umelých hmôt,
medzi jednotlivými pozemkami a na obvode zástavby obce
- prípustná výška oplotenia
- maximálne 2 m,
- odporúčané konštrukčné prvky - drevo v priehľadnej forme, pletivo, živý plot,
- možnosť nepriehľadných stien - len v častiach, kde si to vyžaduje intimita
exteriéru pozemku, bez ohrozenia
svetelno-technických podmienok susedného
pozemku, v súlade s charakterom existujúceho
okolitého oplotenia ;
neprípustný spôsob

- celoplošný nepriehľadný múr, konštrukcia z plechu
a umelých hmôt.

2.7.2. Návrh riešenia občianskej vybavenosti
V rozvoji obce je navrhnuté riešiť optimálnu štruktúru kompletovania základnej
a vyššej občianskej vybavenosti podľa urbanistických štandardov tak, aby zodpovedala
stanovenej funkčnosti vidieckeho sídla s rozvojovým počtom do cca 2 645 obyvateľov
k návrhovému obdobiu roku 2023.
Stanovené sú nasledovné koncepčné princípy :


Návrhom vybavenosti zabezpečiť podmienky pre komfortný život obyvateľov obce
a rekreačnú návštevnosť v obci bez vynúteného dochádzania za základnou občianskou
vybavenosťou do okolitých sídiel.



Ťažisko občianskej vybavenosti maloobchodnej siete a služieb umiestniť v centrálnom
priestore obce formou urbanisticko-architektonického dokompletovania a skvalitnenia
súčasného vybavenia.
K tomu využiť disponibilné objekty už nevyužívaného bývania, výroby a pod. na
atraktívne zariadenia občianskej vybavenosti a turistickej návštevnosti obce – malé
obchodíky, služby, stravovacie zariadenia, občerstvenie, a pod.



V rámci novej zástavby obce v južnej polohe Vörös a miestnej časti Balvany riešiť
sústredené súbory občianskej vybavenosti a v rámci toho kompozične riešiť aj obecné
námestia.
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Ďalšiu občiansku vybavenosť obce riešiť s využitím vhodných objektov a priestorov v
rámci súčasnej uličnej zástavby obce a v rámci plánovaných nových súborov bývania
v optimálnej spádovej dostupnosti.



Koncepčne je sledované, aby obec vývojovo plnila spádovú vybavenostnú funkciu
sídelného centra miestneho významu aj pre obec Čalovec.

V členení jednotlivých odvetví občianskej vybavenosti je riešený nasledovný program
rozvoja :
2.7.2.1. Školstvo a výchova
Materská škola


Z hľadiska dlhodobej rozvojovej prevádzky obce je vo vzťahu k navrhovanému rozvoju
funkcie bývania a sledovanému rastu demografického počtu mladých obyvateľov v obci
potrebné riešiť v ÚPN obce územné podmienky pre situovanie samostatného nového
zariadenie materskej školy s príslušným vybavením v optimálnej dochádzkovej
dostupnosti k súborom nového bývania – v rámci spoločného funkčného súboru so
Základnou školou – UB 6/1,
V tomto rozvoji zachovať prevádzku spoločného zariadenia s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským.



V prípade vyhodnotenej vývojovej demografickej požiadavky je možné riešiť v rámci
nových súborov bývania aj ďalšie zariadenia formou súkromnej materskej školy.

Základná škola


V rozvojovom programe obce sa očakáva pozitívny demografický vývoj a tým aj
predpoklad väčšieho počtu mladých rodín so školopovinnými žiakmi.
Podľa stanoveného koncepčného princípu tvorby podmienok pre komfortný život
obyvateľov obce je žiaduce pripraviť podmienky na to, aby v obci bola vývojovo funkčná
plno organizovaná 9. triedna základná škola.
V návrhu nového zariadenia sa uvažuje so zachovaním dvojjazyčnej štruktúry školy s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským.
V ÚPN je riešený areál nového zariadenia 9.triednej základnej školy s príslušným
vybavením pre kvalitnú výučbu so špecializovanými učebňami, kabinetmi, školským
klubom, jedálňou, telocvičňou –viacúčelovou halou, športovým areálom a tiež vybavením
pre mimoškolské aktivity. Areál je navrhnuté riešiť rámci novej zástavby obce – UO
06,UB 6/1 ako spoločný funkčný súbor s materskou školou.
Riešené bude organizačné opatrenie, aby športové vybavenie v areáli základnej školy
bolo v dobe mimo školský výukový proces využívané aj obyvateľmi obce.
Telocvičňa – viacúčelová hala je navrhnutá v rozmeroch pre súťaže loptových hier,
s malým hľadiskom a ďalším vybavením pre divákov, aj pre usporiadanie spoločenských
podujatí obce.
Po realizácií tohto programu je súčasný areál základnej školy navrhnutý na nové funkčné
využitie.

Stredné školstvo


Zariadenie pre stredné školstvo v obci nie je navrhnuté.
Centrami stredného školstva sú v návrhu okresné sídlo Komárno, resp. mesto Kolárovo
a iné.
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Mimoškolská výchova a aktivity


V rámci riešenia nového areálu Materskej školy UB 6/1 je navrhnuté detské ihrisko.



V rámci nového areálu Základnej školy UB 6/1 je riešený spoločný školský
stravovanie.



Návrh predpokladá, že
- športový areál ihrísk a telocvičňa – viacúčelová hala základnej školy,
- športový areál obce,
budú mimo vyučovací proces slúžiť deťom, mládeži a obyvateľom obce.



V rámci zástavby lokalít nového bývania sú v súboroch občianskej vybavenosti – UB
2/15, 3/7, 5/1 riešené aj spádové detské a mládežnícke ihriská pre mimoškolské hry
a šport.



V rámci športovo-rekreačného areálu – UB 5/6 je navrhnuté detské dopravné ihrisko.

klub a

2.7.2.2. Kultúra a osveta


Pre návrhové obdobie bude cieľom vytvárať podmienky pre aktivizáciu spoločenského
života občanov rôznych vekových kategórií a záujmových skupín v obci, podmienky pre
obnovu a rozvíjania ľudových tradícií a ich prezentácie.
K tomu je potrebné zabezpečiť skvalitnenie jestvujúcich a tvorbu nových zariadení pre
kultúrno-spoločenskú činnosť, vytváranie podmienok pre rozvoj rozmanitých aktivít a
atraktívnych programov.



Navrhnuté je riešiť spôsob optimálneho využitia Kultúrneho domu, hlavne pre pravidelné
kultúrne a spoločenské podujatia, aktivizáciu činností občianskych združení v obci
a mikroregióne.
Pre objekt Kultúrneho domu je navrhnutá architektonická obnova - prestavba a spôsob
jeho optimálneho priestorového zapojenia do štruktúry centra obce s príslušnou
rekonštrukciou exteriéru – s námestím ako zhromažďovacou plochou pre spoločenské
a kultúrne podujatia, novým výtvarným riešením fontány, parkovou zeleňou, parkoviskom,
drobnou architektúrou - lavičky, verejné osvetlenie, stojany na odkladanie bicyklov,
odpadové nádoby, s trávnikmi, kvetinovými záhonmi, okrasnými kríkmi.



V rámci priestorov Kultúrneho domu je navrhnuté riešiť zariadenie Informačnej a
cestovnej kancelárie s expozíciou histórie obce, galériou miestneho umenia a predajom
miestnych suvenírov (do doby vývojového premiestnenia tohto vybavenia do súboru
súčasnej základnej školy).



Po realizácií nového areálu Základnej školy využiť súčasný objekt školy v centre obce na
klubové a spoločenské aktivity obce – odporúčané aktivity :
- premiestnenie informačnej a cestovnej kancelárie s expozíciou histórie obce,
premiestnenie prevádzky Obecného úradu, klub mladých, folklórny súbor, výrobné
družstvo miestnych suvenírov, klubové športové centrum - halová strelnica, stolný
tenis.



V rámci novej výstavby obce v južnej časti Vörös je kompozične riešené pešie námestie
so sústredenou občianskou vybavenosťou. Jeho súčasťou sú disponibilné priestory pre
spádové viacúčelové spoločenské a kultúrne využitie.



V miestnej časti zástavby Balvany je pre miestne obyvateľstvo a pracujúcich výrobného
sektoru riešený súbor spádovej občianskej vybavenosti s miestnym spoločenským
strediskom a námestím – UB 5/1



V polohe pred plánovaným objektom zdravotného strediska je navrhnuté súbežne
s premiestnením Obecného úradu vytvoriť obecné námestie ako priestor pre denné
spoločenské aktivity obyvateľov obce.
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Navrhnuté je riešiť novú plochu pre rôzne kultúrno-spoločenské a rekreačno-oddychové
obecné aktivity v prírodnom prostredí v polohe za starou hrádzou v časti Pod Vizváriho
záhradou a pri brehu ramena Váhu – UB 7/1 s odporúčaným vybavením :
- oddychová lúka s využitím aj pre spoločenské podujatia obce – zábavy, hody,
s trávnatou zhromažďovacou plochou, večerným osvetlením, prevádzkovým
objektom s hygienickou vybavenosťou, sezónnym pohostinstvom,
ďalšie vybavenie v lokalite je popísané v kapitole 2.7.9.



Navrhnutá je architektonická prestavba priestoru medzi kostolom a pamätníkom padlých
v I. svetovej vojne s odstránením dočasnej stavby obchodu a tvorbou oddychového
parkového priestoru pred vstupom do kostola – UB 2/3.



Navrhnutá je úprava a rozšírenie parkového priestoru pri pamätníku padlých v II. svetovej
vojny tak, aby slúžil ako ďalší spoločenský priestor obce – UB 2/13.



V rámci štruktúry zástavby obce je navrhnuté riešiť atraktívne zariadenia pre aktivizáciu
spoločenského života občanov rôznych vekových kategórií a záujmových skupín v obci,
podmienky pre obnovu a rozvíjania ľudových tradícií, ich prezentácie.



Navrhnuté sú architektonické úpravy a revitalizácie zelene všetkých ďalších plôch
rozšírených priestorov ulíc - námestí v zástavbe obce.



V osade Lohot je riešené v rámci navrhovaného súboru občianskej vybavenosti aj
miestne spoločenské stredisko – UO/10, UB 10/2.



V osade Kráľka je riešené v rámci navrhovaného súboru občianskej vybavenosti aj
miestne spoločenské stredisko – UO 11, UB 11/4.

2.7.2.3. Šport a telesná výchova


Riešené je skvalitnenie vybavenia súčasného športového areálu obce s futbalovým
ihriskom na úroveň viacúčelového športového areálu obce – UB 1/15 s odporúčaným
vybavením :
- dostavba objektu športového klubu so šatňami, hygienických zariadením, kolkárňou,
skladom, klubovňou, relaxačným centrom - sauna, fitness, s občerstvením,
- ihriská pre loptové hry, tenis, malý futbal, ponuka atraktívnych aktivít pre mládež,
obyvateľov a aj rekreačnú návštevnosť obce.



V rámci navrhovaného areálu Základnej školy – UB 6/1 je riešená príslušná športová
vybavenosť s odporúčaným vybavením :
viacúčelová telocvičňa – hala s parametrami pre loptové hry a tiež pre spoločenské
podujatia obce s malým hľadiskom,
- škola bude využívať športové vybavenie susediaceho športového areálu obce.



V rámci rozvojovej časti zástavby je v priestore medzi severnou zástavbou obce
a miestnou časťou Balvany navrhnutá plocha pre športový a rekreačný areál – UB 5/6
s odporúčaným vybavením :
- klub loptových hier – tenisová a squashová hala so šatňami a hygienickým zázemím,
denným bufetom, vonkajšie tenisové kurty, volejbalové a basketbalové ihrisko, malý
futbal s večerným osvetlením,
- atletický oval so sektorom skokanských disciplín, väčšie detské ihriská pre rôzne
vekové skupiny,
- welness centrum – bazény, regenerácia, fitness, aerobic.



Navrhnutá je dostavba areálu strelnice v lokalite Podzáhrady pre jej športové
a poľovnícke zameranie – UB 7/4 s odporúčaným vybavením :
športový klub, poľovnícky klub, spoločné priestory klubovní, šatne, priestory pre
rozhodcov,
- dva stavy 25 m strelnice pre pištoľové a puškové disciplíny,
- dve združené brokové streliská trap-skeet s príslušným vybavením,
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v bočnej polohe brokových stanovíšť je plocha pre lukostreľbu a iné alternatívne
využitie areálu – letecké modelárstvo, športový rybolov, štadión letného biatlonu,
terénnych a orientačných behov a pod.,
turistické ubytovanie v kategórií **** hviezdičiek,
stravovacie zariadenie s vyhliadkovou terasou.

Podľa urbanistických ukazovateľov sú v jednotlivých častiach obytnej zástavby obce
v rámci súborov občianskej vybavenosti, resp. samostatne, navrhnuté areály športových
ihrísk pre spádové obyvateľstvo, mládež a deti s odporúčaným vybavením :
- viacúčelová trávnatá plocha pre loptové hry s basketbalovými košmi a malými
bránkami, detský kút zábavy so súborom preliezačiek, hojdačkami, pieskoviskom,
plochou pre hry, prístreškom pre oddych.

2.7.2.4. Zdravotníctvo


V rámci rozostavaného súboru pôvodne určeného pre zdravotné stredisko - UB 1/9 je
časť objektu navrhnutá na dostavbu zdravotného strediska v kvalitnom dispozičnom
riešení s predpokladom prevádzky 3-4 odborných ambulancii a vybavenia pre pacientov
a zamestnancov – čakárne, hygienické vybavenie.
V dlhodobom vývoji je po navrhnutom premiestnení Obecného úradu do priestorov
súčasnej základnej školy navrhnuté využiť celý objekt pre zdravotnícke a sociálne služby.



V rámci zdravotného strediska je navrhnutá aj lekáreň spolu s predajom zdravotníckych
potrieb – UB 1/9.



Nárast nových obyvateľov obce predpokladá vznik zriadení súkromných odborných
ambulancií umiestnené v rámci rozvoja rodinného bývania.



V súbore občianskej vybavenosti novej zástavby v južnej časti zástavby je navrhnuté
vývojovo zriadiť lekáreň. – UB 6/1.

Špecializovanú zdravotnícku starostlivosť budú ďalej poskytovať zariadenia polikliniky
v Komárne a v Kolárove, nemocnice v Komárne.
2.7.2.5. Maloobchodná sieť a služby
Rozvoj obchodného vybavenia bude ovplyvnený predovšetkým spoločenským
tlakom, požiadavkami obyvateľov na rozvoj komplexnej vybavenosti a tiež politikou veľkých
obchodných spoločností a ich umiestňovaní sa na miestnom trhu.
Predpokladá sa, že tlak na úroveň ponuky vybavenosti obce určitým spôsobom bude
pôsobiť na stabilizáciu a ďalší nárast obyvateľstva, aj na jeho zamestnanosť priamo v obci.
V týchto súvislostiach bude rozvoj maloobchodnej siete a služieb jedným z účinných
nástrojov komunálnej politiky (poskytnutie priestorov v objektoch, lokalizačné poplatky
a pod.), aby bol v obci kvalitný štandard ponuky služieb a tým aj zlepšenie podmienok a
kvality bývania v obci.
Koncepčne je sledované, aby stupeň občianskej vybavenosti vytvoril podmienky
pre komfortný život obyvateľov, bez potreby cestovať do iných sídiel za obchodnými
produktmi a službami.


Navrhnuté je riešiť skvalitnenie súčasného obchodného vybavenia obce a program jeho
kompletovania podľa urbanistických štandardov na veľkostnú úroveň a funkčnosť sídla
a v príslušnej pešej dostupnosti pre obyvateľov v jednotlivých častiach obce.



Vytipované obchodné prevádzky v nevhodných prevádzkových podmienkach a stavbách
je navrhnuté premiestniť do navrhovaných nových súborov občianskej vybavenosti.



Navrhnutý je nový súbor občianskej vybavenosti formou dostavby ulice G.Steinera pri
Kultúrnom dome s obchodnou vybavenosťou a domom služieb – UB 1/1.
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V rámci nových súborov bývania obce sú v príslušnej pešej dostupnosti riešené plochy
pre súbory základnej obchodnej vybavenosti, služieb a ponukové priestory pre služby
podnikateľov.



V rámci plánovanej obnovy prevádzky železničnej dopravy a riešenia integrovanej
regionálnej dopravy je riešená prestavba železničnej stanice so súborom doplnkovej
občianskej vybavenosti – UB 4/1 s odporúčaným vybavením :
- pohostinstvo, novinová služba, úschovňa bicyklov, predajné automaty.



Navrhnuté je riešiť skvalitnenie prevádzky tzv. starého cintorína v centre obce – UB 1/3
- prevádzkové parkovisko, vstupy do cintorína, pešie zhromažďovacie plochy, služby.



Pre ďalšie vývojové obdobie je navrhnuté plošné rozšírenie areálu nového cintorína obce
– UB 4/11.



V polohe východnej od areálu nového cintorína je navrhnuté riešiť záhradnícke centrum
so skleníkmi a pestovateľskými plochami kvetín, okrasných a úžitkových drevín, ako
produkčno-distribučné a obchodné centrum predaja kvetov, záhradníckeho materiálu
záhradných strojov, nábytku bazénov a techniky vybavenia záhrad regionálneho
významu – UB 4/10.



Po príslušnom zhodnotení, že súčasné vybavenie Hasičskej zbrojnice je nedostatočné
a v nevhodných priestoroch, bolo pre riešenie ÚPN obce stanovené, že v obci nie je
potrebné zriadiť nový areál Hasičskej zbrojnice.
Protipožiarne zabezpečenie obce poskytuje Okresná protipožiarna stanica v Komárne,
vzdialená od obce cca 5 km. Preto v obci nie je navrhnuté zriadiť nový areál Hasičskej
zbrojnice.
Predpokladá sa, že súčasná objektová prevádzka bude aj naďalej slúžiť najmä pre
klubové a spoločenské aktivity Dobrovoľného hasičského zboru – UB 2/3.



Predpokladá sa, že v rámci rodinnej zástavby sa budú rozvíjať podnikateľské aktivity
s prevádzkou predajní a služieb s podmienkou, že ich budú tvoriť vhodné priestory
a príslušné prevádzkové zázemie.



V samostatnej urbanizovanej osade Lohot – UB 10/2 je navrhnutá plocha pre súbor
základnej občianskej vybavenosti s odporúčaným vybavením :
- obchod, pohostinstvo, spoločenská miestnosť.



V samostatnej urbanizovanej osade Kraľka – UB 11/4 je navrhnutá plocha pre súbor
základnej občianskej vybavenosti s odporúčaným vybavením :
- obchod, pohostinstvo, spoločenská miestnosť.

2.7.2.6. Verejné stravovanie


Navrhnuté je zásadne riešiť súčasný nevhodný stav stravovacieho vybavenia v obci
a program jeho rozvoja podľa urbanistických štandardov na veľkostnú úroveň
a plánovanú funkciu sídla :
- riešiť stavebné úpravy a skvalitnenie prevádzky všetkých súčasných pohostinstiev
v obci,
- využiť disponibilne architektonicky hodnotné objekty v obci na ponuku atraktívneho
občerstvenia a miestnych špecialít kuchyne pre obyvateľov obce a dennú turistickorekreačnú návštevnosť.



V areáli súčasného športového areálu obce je navrhovaný Obecný penzión v kategórií
*** hviezdičiek – UB 1/15, 1/17 s odporúčaným vybavením :
- reštaurácia, pohostinstvo, ubytovanie, prevádzkové parkovisko areálu a pod..



Pri vstupe do lúčneho priestoru Malý ostrov je riešené atraktívne stravovacie zariadenie
s terasovým posedením v rámci navrhovaného súboru výletného penziónu v kategórii***
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hviezdičiek s vybaveným výletným miestom a nástupom náučnej trasy ochrany prírody –
UB 3/5.


Stravovacie vybavenia sú riešené v rámci :
- klubového zariadenia areálu športovej a poľovníckej strelnice,
- športového areálu obce,
- športovo-rekreačného areálu,
- areálu obecnej lúky sezónneho charakteru
- areálu chovu rýb,
- jazdeckého areálu.



Predpokladá sa, že v rámci rodinnej zástavby sa budú rozvíjať podnikateľské aktivity
s prevádzkou stravovacích a občerstvovacích zariadení s podmienkou, že ich budú tvoriť
vhodné priestory a príslušné prevádzkové zázemie.

2.7.2.7. Verejná správa a administratíva


Riešená je dostavba časti rozostavaného súboru pôvodného zdravotného strediska pre
umiestnenie prevádzky Obecného úradu – UB 1/9.
V ďalšom dlhodobom vývoji po realizácií súboru novej základnej školy je navrhnuté
Obecný úrad presťahovať do súčasného objektu základnej školy v centre obce.



Návrh predpokladá, že v rámci areálov výroby bude riešená aj príslušná administratíva
so sociálnou vybavenosťou pre zamestnancov a riešením statickej dopravy v rámci
pozemkov areálov.

2.7.2.8. Základné urbanisticko-architektonické
súborov občianskej vybavenosti

regulatívy pre

nadväzné

riešenie



Zastavovacie regulatívy
- stanovenie stavebnej čiary zástavby v ulici, celkovej výšky stavby, spôsobu
zastrešenia stavby, stanovenie vstupov do objektu a prístupových komunikácií
k vchodu, miesta parkoviska, miesta na prístrešok kontajnerov komunálnych
odpadkov, vymedzenie plochy vyhradenej zelene.



Výška zástavby
- maximálne 3 nadzemné podlažia pre základnú občiansku vybavenosť.



Typy striech
- sedlové so štítom, valbové, ploché.



Tvaroslovné prvky
- odporúčané prvky - murivo, sendvičové panely s vonkajšou hladkou omietkou
v pastelových farbách, drevo, sklo,
-



preberanie výrazových prvkov pôvodnej architektúry stavieb regiónu,
krytina pálená škridla červená, keramická,
stabilné kvetináče na oknách, balkónoch a terasách.

Oplotenie
- v časti verejného prístupu do areálu bez oplotenia,
- v ostatných častiach areálu len s priehľadnými prvkami do výšky max.2 m, resp.
s architektúrou objektov.

2.7.3. Návrh riešenia sociálnej vybavenosti
Program rozvoja sociálnej vybavenosti je navrhnuté riešiť hlavne pre vekovú skupinu
generačne starších seniorov nasledovne :
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Po presťahovaní Obecného úradu do priestorov v rozostavanom zdravotnom stredisku je
navrhnuté využiť súčasný areál úradu v centre na Dom dôchodcov a sociálnych služieb –
UB 1/12 s komplexným vybavením pre denný program dôchodcov :
- jedáleň, spoločenská miestnosť, herne, pracovná dielňa,
- opatrovateľská služba,
- oddychová časť v parkovom prostredí areálu s plochou pre pohybové aktivity.



Riešený je areál pre výstavbu špecifického pobytového zariadenia Seniorské centrum
v južnej rozvojovej časti obce – UB 6/9.
V zariadení je navrhované nasledovné ponukové vybavenie :
- malometrážne byty, - kapacita 10 jednoizbových bytových jednotiek,
- samostatné izby s hygienickými bunkami – kapacita cca 20 izieb,
- príslušné vybavenie v I. nadzemnom podlaží – jedáleň, spoločenská miestnosť,
- zdravotná regenerácia, lekárska starostlivosť,
- oddychová časť v parkovom prostredí s plochou pre pohybové aktivity,
- časť služieb zariadenia - kuchyňa, práčovňa, zdravotná regenerácia, lekárska
starostlivosť - v dennej prevádzke je navrhnutá aj pre miestnych dôchodcov.



Navrhnuté je skvalitnenie prevádzky súčasného špecializovaného areálu Domova
sociálnych služieb OAZIS – UB 9/12.



Návrh predpokladá, že v rámci rodinnej zástavby bude podnikateľský záujem riešiť
penziónové zariadenie pre dôchodcov resp. zariadenie hospicu s príslušnou
zamestnanosťou miestnych občanov.

2.7.4. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne

-

Hospodársku základňu sídla v súčasnosti tvorí :
poľnohospodárska výroba,
drobná komunálna a remeselná výroba právnických a fyzických osôb.

V štruktúre osídlenia tejto časti regiónu je v ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja stanovené,
že obec Kameničná sa bude v ďalšom období rozvíjať s funkciou vidieckeho bývania, rozvoja
poľnohospodárskej výroby, výrazného posilnenia priemyselnej výroby a tvorby podmienok
pre drobnú komunálnu a remeselnú výrobu.
V posledných zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja je v rámci okresu
Komárno vyhodnotené možné zameranie priemyselnej výroby na báze strojárenského
priemyslu, administratívy a služieb.
V rámci obce Kameničná je navrhovaná možnosť rozvoja hospodárskych aktivít až do
úrovne v kategórií priemyselného parku.
V tom zmysle je v územnom pláne navrhovaný rozvojový program výrobných aktivít
v plošne rozložených rozvojových areáloch, ktoré v súhrne budú znamenať výrazný nárast
pracovných príležitostí.
V územnom pláne sú navrhnuté funkčné plochy a konkrétne rozvojové aktivity, ktoré
tvoria predpoklad, že pri realizácií navrhovaných pracovných aktivít by sa vytvorili v obci a jej
katastri cca 800 nových pracovných príležitostí.
2.7.4.1. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, remeselná výroba


Návrh preberá všetky prevádzkové zariadenia komunálnej a remeselnej výroby, ktoré nie
sú v prevádzkovej kolízií s okolitou zástavbou rodinného bývania.



Riešená je obnova využitia súčasnej zdevastovanej lokality výroby v miestnej časti
Balvany na priemyselný areál – P, UB 5/10, s plošným rozvojom smerom k železničnej
trati a návrhom možného napojenia areálu železničnou vlečkou.
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V rámci areálu priemyselnej výroby – P je navrhnuté riešiť prevádzkové centrum
dopravnej logistiky pre miestnych autoprepravcov – UB 5/10 s odporúčanou
vybavenosťou :
- spoločný dispečing, strážená parkovacia plocha, skladovacia hala, prístrešok, dielňa
základnej údržby vozidiel.



Návrh rieši v polohe extravilánu západne od miestnej časti Balvany areál výroby
kategórie priemyselného parku – PP, UB 9/9, sprístupnený priamo z navrhovanej trasy
preložky cesty II/573 a s možnosťou pripojenia na železničnú trať vlečkou.
Areál je navrhnuté riešiť oddelením od okolitého prostredia pásmi izolačnej zelene po
obvode pozemku.



V polohe extravilánu miestnej časti Balvany je navrhnuté riešiť prevádzku kogeneračnej
bioplynovej stanice – PE, UB 9/5 na báze spracovania organických surovín a
bioodpadov s využitím získanej tepelnej energie pre miestnu spotrebu, odporúčané
využitie
- na vykurovanie objektov výrobných areálov, občianskej vybavenosti, temperovanie
skleníkov navrhovaného pestovateľského areálu ovocia a zeleniny.



V samostatnej lokalite Piesky (severne od miestnej časti Balvany) je riešený areál
energetickej výroby vo forme fotovoltaickej elektrárne so súborom solárnych panelov –
PE, UB 9/16.



V časti zdevastovanej lokality výroby Balvany je riešený investorsky zámer druhého
areálu energetickej výroby vo forme fotovoltaickej elektrárne so súborom solárnych
panelov – PE, UB 9/4



V polohe severozápadne od železničnej stanice je navrhnutý areál drobnej remeselnej
výroby s pozemkami aj pre rodinné bývanie – RVB, UB 4/3 – s funkciou pre
podnikateľské činnosti, ktoré neznamenajú ohrozenie obytného prostredia.



V polohe v nadviazaní na areál RVB je navrhnutý areál drobnej remeselnej výroby – RV,
UB 4/4 – s pozemkami pre podnikateľské činnosti, ktoré pôsobia rušivo v kontakte
s funkciou bývania ( bez možnosti riešiť na pozemkoch aj bývanie ).
Návrh je viazaný na regulatív, že do tejto funkčnej zóny budú premiestnené aj remeselné
aktivity, ktoré znehodnocujú životné prostredie v súčasnej zástavbe sídla.



V severnej polohe pri poľnohospodárskom dvore Agrodružstvo Kameničná je navrhnutý
areál hospodárskeho dvora Obecného podniku služieb – RV, UB 4/9 s odporúčanými
činnosťami potrebnými pre prevádzku obce :
- denná údržba miestnych ciest, ciest III. triedy, verejných priestorov, zelene, verejného
osvetlenia, miestnu stavebnú činnosť, služby nákladnej prepravy pre občanov
a miestnych podnikateľov, atď.,
- administratíva podniku je riešená v rámci navrhovaného administratívneho súboru pri
Obecnom úrade.
V rámci tohto areálu je riešená aj hala pre triedenie a skladovania vybratých druhotných
surovín pre ich spracovanie lisovaním a odvoz na ďalšie spracovanie.



V susedstve plochy Obecného podniku služieb je navrhnutý areál pre prevádzku skládky
a kompostovania bioodpadu z rastlinnej výroby, záhradkárskych pestovateľov a záhrad
pri rodinných domoch v obci s funkciou OH – UB 4/8.
Vyrobené organické hnojivo bude následne čiastočne využívať na komerčný odpredaj,
čiastočne na zúrodnenie poľnohospodárskej pôdy a na skvalitňovanie verejnej zelene
v obci.

Tento navrhovaný program rozvoja výrobných plôch je potrebné veľmi citlivo usmerňovať
a riešiť so zreteľom na zachovanie charakteru vidieckeho sídla v poľno-hospodárskej krajine
a tiež krajinno - ekologickej hodnoty širšieho priestoru.
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2.7.4.2. Poľnohospodárska výroba
Pri vypracovávaní územného plánu obce nepožadoval obstarávateľ ani podnikateľské
subjekty žiadne nové rozvojové riešenie plôch pre poľnohospodársku výrobu.
V riešení ÚPN obce je poľnohospodárska výroba považovaná naďalej za veľmi
dôležitý hospodársky sektor v katastrálnom území obce a mikroregióne spolu
s obhospodarovaním kvalitnej poľnohospodárskej pôdy.
Navrhnuté sú nasledovné koncepčné riešenia a odporúčania :


V poľnohospodárskom dvore Agrodružstva Kameničná – PV, UB 4/5 je navrhnuté zvýšiť
intenzifikáciu plochy pre miestnu poľnohospodársku výrobu, ktorá svojou prevádzkou
nebude znehodnocovať životné prostredie kontaktových funkčných plôch bývania
a občianskej vybavenosti.
Navrhnutá je prestavba spoločného administratívneho bloku pre všetky prevádzky areálu
vo vstupnej časti s cieľom tvorby podmienok pre kvalitnú úroveň činnosti hospodárskeho
manažmentu.
Pre areál sú stanovené regulatívy pre elimináciu možných kolíznych vzťahov životného
prostredia na prevádzku sídla :
- pri predpoklade využitia severozápadnej časti areálu na živočíšnu výrobu je
navrhnutý bioprogram chovu mladého a výkrmového hovädzieho dobytka v kapacite
do cca 350 ks, ktorá si vyžaduje pásmo hygienickej ochrany PHO 250m, ktoré je
prijateľné v kontakte okolitou obytnou zástavbou,
- výsadby izolačnej zelene medzi jednotlivými prevádzkami vo vnútri areálu a po celom
obvode areálu.



Pre areál firmy BALSEED Balvany – PV, UB 9/8 je navrhnutá intenzifikácia vnútro
areálových plôch a skvalitnenia stavebno-technického stavu a architektúry všetkých
objektov.



V poľnohospodárskom dvore Malé Piesky – PV, UB 9/10 je navrhnuté zvýšiť produkciu
poľnohospodárskej výroby a umiestniť na voľných plochách výrobné zariadenia na
priemyselné spracovanie poľnohospodárskych produktov.
Pre elimináciu možných kolízii k životnému prostrediu sú stanovené regulatívy:
- pri predpoklade využitia časti areálu na živočíšnu výrobu je navrhnutý bioprogram
chovu mladého a výkrmového hovädzieho dobytka v primeranej kapacite so zreteľom
na pásmo hygienickej ochrany, ktoré je prijateľné v kontakte okolitou zástavbou,
- výsadby izolačnej zelene medzi jednotlivými prevádzkami vo vnútri areálu a po celom
obvode areálu.



V južnej polohe areálu je navrhnutý pestovateľský areál ovocia a zeleniny – PVS, UB 9/7
v kombinácií pestovateľskej plochy a skleníkového hospodárstva – UB 9/6.



V areáli už nevyužívaného poľnohospodárskeho dvora Vajaš je riešená reštrukturalizácia
prevádzky s návrhom vybudovať zariadenia pre komplexný veľkochov rýb, s ich
následným priemyselným spracovaním, výrobou finálnych rybacích produktov,
s distribúciou veľkoodberateľom, s priamym predajom rýb a pod. – PV, UB 6/13
Súčasne riešiť komerčný programom zviditeľnenia a atraktívnosti rybného hospodárstva
- náučná expozícia histórie a druhového výskytu rýb v regióne,
- revitalizácia vodnej plochy,
- rybársky klub s atraktívnym stravovacím zariadením sortimentu rýb a programom pre
organizovaný rybolov so školou rybárstva :
o poznávanie druhov rýb a spôsobu ich chovu chytania,
o poznávanie techniky a vybavenia pre rybolov, spôsob chytania na udice,
o požičovňa rybárskeho náčinia pre hodinové chytanie.
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Stanovený je organizačný regulatív zabezpečiť výsadby izolačnej zelene medzi
jednotlivými prevádzkami vo vnútri areálu a po celom obvode areálu.


Navrhnuté je naďalej prevádzkovať a obnoviť ovocné sady PVS v lokalitách :
– Agrodružstvo Kameničná PVS. UB 4/7,
– Podzáhrady – PVS, UB 7/2,
– Vinohrady – PVS, UB 8/2.



Navrhnuté je zriadiť nové sady, alebo vinice na plochách poľnohospodárskej pôdy nižších
skupín kvality v lokalitách :
- v areáli Agrodružstva Kameničná – PVS, UB 4/6, 4/7,
- lokalita Balvany – PVS, UB 9/13, 9/14,



V zastavanom území obce je navrhnuté ďalej obhospodarovať ornú poľnohospodársku
pôdu pre rastlinnú výrobu farmovým spôsobom, resp. súkromne hospodáriacich roľníkov.



V okrajovej polohe urbanistického obvodu Vörös je navrhnuté riešiť pozemky
poľnohospodárskej výroby s bývaním na funkciu poľnohospodárskych usadlosti pozemky s plochami bioprogramu rastlinnej a živočíšnej výroby, bývania a agroturistiky
– AGR, UB 6/12 ,



V lokalite Vinohrady je navrhnuté riešiť pozemky poľnohospodárskej výroby s bývaním
na funkciu poľnohospodárskych usadlosti - pozemky s plochami bioprogramu rastlinnej
a živočíšnej výroby – UB 8/1 ,



V osade Lohot – UO 10 je navrhnuté riešiť pozemky poľnohospodárskej výroby
s bývaním na funkciu poľnohospodárskych usadlosti - pozemky s plochami bioprogramu
rastlinnej a živočíšnej výroby



V osade Kráľka – UO 11 je navrhnuté riešiť zvýšiť intenzifikáciu poľnohospodárskeho
dvora – PV, UB 11/5.



Na poľnohospodárskej pôde v nadväznosti na zastavané územie, alebo v jeho širšom
zázemí je odporúčané sa orientovať na program bioprodukcie. Na výrobu bioproduktov
zainteresovať okrem farmárskeho spôsobu aj súkromne hospodáriacich roľníkov
a miestnych záhradkárov s organizovaným výkupom a distribúciou produkcie.
Na podporu rozvoja skleníkových hospodárstiev je navrhnuté využiť netradičné druhy
energie – slnečnej, veternej, bioteplo z bioodpadu.



Na podporu rozvoja ovocinárskeho a zeleninárskeho programu je navrhnuté riešiť aj
príslušné technologické vybavenie na skladovanie, sušenie, konzervovanie a výrobu
finálnych potravinárskych produktov.



Organizačne je regulatívom požadované, aby nadväzne na Register obnovenej
evidencie pôdy (ROEP) bol vypracovaný Projekt pozemkových úprav, kde budú
premietnuté výstupy z návrhu ÚPN, konkretizované sledované krajinné opatrenia
a skvalitnenie využitia a ochrany poľnohospodárskej pôdy.



V tvorbe územného plánu je sledovaný koncepčný princíp, že nová výstavba, ktorú
nemožno umiestniť v zastavanom území obce, je orientovaná na plochy, ktoré sú
z poľnohospodárskeho hľadiska menej hodnotné.

Hydromelioračná výstavba
V rámci spracovania ÚPN obce neboli pre rozvoj melioračných zariadení pre závlahy
a odvodnenie poľnohospodárskej pôdy požadované žiadne špecifické rozvojové zámery.


Návrhom územného plánu nie je zasiahnuté do zariadenia hydromeliorácií.



Navrhnutý je organizačný regulatív, aby správcovia hydromelioračných zariadení
v katastrálnom území obce zabezpečili na určených plochách účinnosť odvodňovacieho
a zavlažovacieho systému a pravidelnú údržbu prietočnosti kanálov.
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Záväzným regulatívom je stanovené vypracovať pre jednotlivé rozvojové zóny
spresňujúci ÚPD prípadne ÚPP. V tomto stupni UPD (UPP) budú zapracované podrobné
informácie o závlahovej stavbe a v spolupráci s Hydromeliorácie š.p. bude riešená
prípadná úprava koncových vetví závlahového potrubia tak, aby sa nenarušil závlahový
systém záujmového územia závlah.
Vlastník/investor pozemkov plánovanej výstavby je povinný majetkoprávne vysporiadať
so správcom vodnej stavby časti koncových vetiev zabratých plánovanou výstavbou
v rámci územného konania s príslušnou finančnou náhradou.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy


Organizačne riešiť úpravy technológie poľnohospodárskej veľkovýroby a zabezpečiť
optimalizáciu využitia PPF
- rozčlenenie veľkých honov sieťou poľných ciest a výsadbou vegetácie, dodržanie
agrotechnických a agrochemických opatrení a pod.,
- riešiť vhodný výber plodín s ohľadom na náročnosť na vlahu,
- zabezpečiť systém prevlhčenia pôd a budovania vetrolamov,
- zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy,
- v silne zamokrených polohách vyňať ornú pôdu z PPF a nechať ju zarásť
vlhkomilnou vegetáciou, resp. previesť na TTP.

V návrhu ÚPN obce je riešený územný rozvoj v zastavanom území obce a mimo
hranice zastavaného územia obce.
K riešeniu vydal Krajský pozemkový úrad v Nitre stanovisko č.j. 2010/0091 z dňa
24.06.2010, ktorým udelil súhlas s možným použitím poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely na navrhované lokality :


v zastavanom území obce –lokality č.8 – 15,



mimo hranicu zastavaného územia obce – lokality č.1 - 7, 16 – 32,

za dodržania stanovených podmienok.
Popis je uvedený v kapitole 2. 17.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov
a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde
2.7.4.3. Lesné hospodárstvo
Zo strany štátnej správy lesov neboli pre riešenie ÚPN obce stanovené, ani
evidované žiadne požiadavky.


Pre ochranu a využívanie lesného pôdneho fondu platia opatrenia stanovené v Lesnom
hospodárskom pláne SR - aktuálny plán pre roky 2004– 2013.
Pritom je požadované :
- nezasahovať do spôsobu obnovy ani drevinovej skladby lesných porastov,
- neodôvodnene nemeniť kategorizáciu lesov, hospodársky tvar lesa, hospodársky
spôsob.



V návrhu ÚPN obce sú riešené príslušné krajinné a ekostabilizačné návrhy a opatrenia
pre ochranu lesnej pôdy :
- priemet konkrétnych opatrení stanovených v ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja,
- kompozičné zapojenie obce do charakteristického krajinného obrazu Podunajskej
roviny s bohatým komplexom lužných lesov pri toku rieky Váh a jeho systému ramien,
- zabezpečiť obnovu emisne zaťažených porastov a porastov poškodených ťažbou,
- zachovať a posilňovať systém miestnych ekosystémov podľa podmienok Štátnej
ochrany prírody SR–Správy CHKO Dunajské luhy.
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Riešený je priemet návrhu krajinotvorby územného plánu v katastrálnom území obce
uvedený v kapitolách 2.4.4 a 2.11 so systémom prvkov systému ekologickej stability do
nového návrhu Lesného hospodárskeho plánu formou vegetačného posilnenia :
- vyhlásených a navrhovaných chránených území
Prírodná rezervácia Vrbina,
Prírodná rezervácia Malý ostrov,
Prírodná rezervácia Lohotský močiar,
Chránený areál Dropie,
- stanovených prvkov územného systému nadregionálnej a regionálnej ekologickej
stability
biokoridor nadregionálneho významu
BKNV 4 - rieka Váh – súčasťou sú aj plochy uvedených chránených území,
biocentrum regionálneho významu
BCRV 6 - Čerhát - návrh,
biokoridory regionálneho významu
BKRV 9 - Okoličianskej mokrade,
BKRV 10 - kanál Kolárovo – Kameničná,
BKRV 11- Kameničný kanál – návrh.



Organizačne je navrhnuté riešiť ponuku pre rekreačné poľovníctvo v katastrálnom území
obce a v rámci toho riešiť časť strelnice pre disciplíny a podujatia poľovníkov.



V zmysle §5 ods.1 zákona č.326/2005 Z.z.. o lesoch, v znení neskorších predpisov je
nutné dbať na ochranu lesných pozemkov, lesných porastov a je povinnosťou navrhnúť a
zdôvodniť riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany lesných pozemkov, lesných porastov ako
aj ostatných spoločenských záujmov najvhodnejšie.

Ochrana lesných pozemkov








Organizačne riešiť maximálnu ochranu plôch súčasných lesných pozemkov v katastri
obce s príslušnými projektovými postupmi pri tvorbe nového Lesného hospodárskeho
plánu.
Pritom zabezpečiť spôsob posilnenia a rozšírenia lesných plôch, ktorý vyplýva z návrhu
tvorby krajinného obrazu katastra obce v časti reálnej tvorby biocentier a biokoridorov.
Pri tvorbe nového LHP zabezpečiť revíziu evidencie lesov v katastri obce a pritom :
- riešiť vegetačné posilnenie všetkých lužných lesíkov pozdĺž vodných tokov a plôch,
- zosúladiť ďalšiu kategorizáciu lesov v navrhovaných chránených územiach
s podmienkami vyplývajúcimi zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- riešiť lesnú plochu v zástavbe centrálnej časti obce pri križovatke ulíc Hlavnej ulice a
a Jánskej ulice ako funkčný lesopark prevádzky obce s rekreačno-oddychovou
funkciou.
Zachovať a posilňovať ekosystém tvrdých lužných lesov.
Podporovať návrat autochónnych drevín s nadväzujúcimi spoločenstvami ako náhrady za
topoľ šľachtený a agátové zárasty v poľnohospodárskej krajine.
Zabezpečiť revitalizáciu biokoridorových drevín pozdĺž tokov riek
– zakladanie
a doplňovanie brehových porastov pôvodnými drevinami, postupná eliminácia
šľachtených topoľov a agátu, zlepšiť životné podmienky pre ryby a druhy živočíchov.
Uprednostniť revitalizáciu regionálnych biokoridorov.

V návrhu ÚPN obce je riešený územný rozvoj v zastavanom území obce a mimo
hranice zastavaného územia obce aj s príslušným návrhom na zábery lesných pozemkov.
K riešeniu vydal Obvodný lesný úrad v Nových Zámkoch
stanovisko č.j.
2008//00560-2 z dňa 16.12.2008, ktorým udelil súhlas s možným použitím lesných pozemkov
na rozvojové účely na navrhované lokality


mimo hranicu zastavaného územia obce – lokality č. 1 – 3,

za dodržania stanovených podmienok.
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Popis je uvedený v kapitole
2.17.2. Vyhodnotenie predpokladaného rozsahu
využívania lesných pozemkov na iné účely.
2.7.4.4. Nerastné suroviny
V riešenom území katastra obce nie sú evidované ložiská a hospodársky využívané
nerastné suroviny.
2.7.4.5. Základné urbanisticko-architektonické regulatívy pre nadväzné riešenie
vybavenosti výroby


Zastavovacie regulatívy
- stanovenie stavebnej čiary zástavby v ulici, celkovej výšky stavieb, spôsobu
zastrešenia stavieb, stanovenie vstupov do areálu a prístupových komunikácií
k vchodu, miesta parkoviska, vymedzenie plochy vyhradenej zelene.



Výška zástavby
- maximálne 3 nadzemné podlažia v administratívnej časti.



Oplotenie
- v časti verejného prístupu do areálu bez oplotenia,
- v ostatných častiach areálu len s priehľadnými prvkami do výšky max. 2m, resp.
s architektúrou objektov.

2.7.5. Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie
ochranných pásiem
V územnom pláne je navrhnuté a regulatívmi určené :


V poľnohospodárskom areáli Agrodružstvo Kameničná – UB 4/5 v severnej polohe
súčasnej zástavby sú stanovené regulatívy pre elimináciu možných kolíznych vzťahov k
životnému prostrediu sídla :
- pri predpoklade využitia severozápadnej časti areálu na živočíšnu výrobu je
navrhnutý bioprogram chovu mladého a výkrmového hovädzieho dobytka v kapacite
do cca 350 ks, ktorá si vyžaduje pásmo hygienickej ochrany PHO 250, ktoré je
prijateľné v kontakte okolitou obytnou zástavbou,
- výsadby izolačnej zelene medzi jednotlivými prevádzkami vo vnútri areálu a po celom
obvode areálu.



V prípade vývojového riešenia rozvoja živočíšnej výroby riešiť nové farmové zariadenia
mimo kontaktu s obytnou časťou obce - len v rámci poľnohospodárskej krajiny katastra
obce.



Z obytnej zástavby sídla obce je navrhnuté :
- vymiestniť drobné remeselné výroby a dielne, ktorých prevádzka je rušivá vo vzťahu
k okolitej funkcii bývania ;
regulatív riešiť na určenej funkčnej ploche RV-UB 4/4
- vylúčiť nadmerný chov domácej hydiny a hospodárskych zvierat so sprievodnými
znakmi - nadmerný hluk, zápach a znečisťovanie vôd a pôdy ohrozujú kvalitu
obytného prostredia ;
regulatív riešiť formou všeobecne záväzného nariadenia obce.
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2.7.6. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu a rekreácie
Jedným z rozvojových programov územného plánu je riešiť rozvoj vybavenosti
cestovného ruchu a rekreačno-športových ponukových aktivít v obci a v rámci funkčného
formovania vybavenosti regiónu a aktivít prímestskej rekreácie okresného mesta Komárno
pozdĺž toku rieky Váh pre celoročnú pobytovú, víkendovú a dennú rekreačnú návštevnosť.
Vo väzbe na tento program je v ÚPN podporovaný rozvoj turisticko-rekreačného
vybavenia viazaný na rast funkcie chalupárskeho rekreačného bývania a vybavenia pre
sledovaný program regionálnej turistiky s vhodnými atraktívnymi aktivitami pre dané
prostredie :


Rozvoj chalupárskej rekreácie v zástavbe sídla s dôrazom na využitie a obnovu
architektonicky vhodných objektov pôvodnej ľudovej architektúry, resp. prenajímateľných
rekreačných domov
- uvažovaná kapacita - cca 20 domov.



Návrh na zriadenie turisticko-informačnej kancelárie s expozíciou histórie obce a galériou
miestneho umenia s predajom miestnych suvenírov – návrh na riešenie v rámci
Kultúrneho domu - UB 1/1, vývojovo premiestnenie po uvoľnení súčasnej základnej školy.



V nástupnej polohe športového areálu je navrhnuté zariadenie obecného penziónu –
UB1/15, 1/7, s odporúčaným vybavením :
- penziónové ubytovanie – cca 6 izieb x 2 lôžka = cca 12 lôžok v kategórií ***
hviezdičiek,
- reštauračné vybavenie,
- pohostinstvo.



V nástupnej polohe do priestoru Malý ostrov pri ceste II/537 je navrhnuté zariadenie
výletného penziónu – UB 3/5 s odporúčaným vybavením :
- penziónové ubytovanie – cca 6 izieb x 2 lôžka = cca 12 lôžok v kategórií ***
hviezdičiek,
- atraktívne reštauračné vybavenie s vyhliadkovou terasou,
- informačná vybavenosť ochrany prírody v katastri obce a priestoru Malý ostrov
s nástupom na pešiu náučnú trasu ochrany prírody po obvode Malého ostrova,
- vybavené oddychové miesto s posedením na priľahlej lúke priestoru.



Návrh na prevádzku nového areálu rekreácie a oddychu v krajine (nahradenie súčasnej
malej plochy pri areáli ČOV obce) s minimálnymi zásahmi do životného prostredia
v polohe na okraji zástavby obce – UB 7/1 v časti Pod Vizváriho záhradou – od starej
hrádze k brehu Vážskeho Dunaja s odporúčaným vybavením :
- oddychová lúka s využitím aj pre spoločenské podujatia obce – popis je uvedený
v kapitole 2.7.2 Kultúra a osveta
- obecná pláž - upravený breh Vážskeho Dunaja s nasypaným pieskom a kúpanie,
- cyklocentrum – požičovňa a servis výletných bicyklov,
- informačné vybavenie nástupu na značenú regionálnu pešiu a cyklistickú turistickú
trasu na korune hrádze Váhu
- športovo - rekreačná lodenica s ponukou požičovne člnov.



V rozvojovom programe prevádzky športovo-rekreačnej strelnice – UB 7/4 je navrhnuté
riešiť vstupný prevádzkový objekt s odporúčaným vybavením
športový klub,
- turistické ubytovanie v kategórií **** hviezdičiek
navrhovaná kapacita 10 izieb - cca 26 lôžok
- stravovacie zariadenie.

-



V lokalite Vajaš pri areáli poľnohospodárskeho dvora je riešený areál chovu a jazdenia
na koňoch v previazanosti na okolité prírodné prostredie – lesík, lúky s jazerom, – UB
6/14, s odporúčaným vybavením :
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-

jazdecký klub s verejnou vybavenosťou občerstvenia,
koniareň, stajne, sklady krmiva,
jazdecká škola, parkúr pre jazdecké podujatia,
trasy pre jazdenie vo voľnej krajine.

Stanovený je regulatív, že voľné jazdenie na koňoch po svahoch telesa hrádze je
zakázané.


V južnej časti extravilánu obce v polohe Vörös – UB 8/11 je navrhnutá obnova objektov
areálu historickej prečerpávacej stanice odvodňovacieho Kameničnianskeho kanála
s doplnením o informačnú vybavenosť a s návrhom na zaradenie do systému
regionálneho poznávacieho cestovného ruchu.



Navrhnutý je rozvoj agroturistiky v poľnohospodárskych usadlostiach - pozemky s
plochami bioprogramu rastlinnej a živočíšnej výroby, bývania a agroturistiky v lokalite
:Vörös – UB 6/12,
Navrhovaná kapacita ubytovacia kapacita cca 10 izieb
= cca 30 lôžok



Je navrhnuté, aby v rámci rodinného bývania v obci a samostatných lokalitách bol riešený
doplnkový program rodinného penziónového ubytovania
- navrhovaná kapacita cca 3 rodinné penzióny x 3 izby x 2 lôžka
= cca 18 lôžok



Je navrhnuté, aby na okraji Chráneného areálu dropa fúzatého bol ako atraktivita
cestovného ruchu vytvorený poznávací areál s náučnou trasou, s informačným systémom
a vybudovaným pozorovacím prístreškom s ďalekohľadmi a vyhliadkovou vežou pre
pozorovanie tohto vzácneho vtáka v prírodnom prostredí – UO 11.



v rámci rozvoja atraktivít cestovného ruchu a rekreácie je v lokalite Podzáhrady
s prístupom cez rekreačno-športový areál obce navrhnuté riešiť prevádzku kompy cez
rieku Váh pre pešiu, cyklistickú a obmedzenú automobilovú prepravu – UB 7/5.



Navrhnutá je regionálna trasa pešej a cyklistickej turistiky po hlavnej hrádzi Váhu cez celý
kataster obce – od Komárna - rekreačnej zóny Apáli do Kolárova ;
na určených miestach trasy sú navrhnuté vybavené oddychové a vyhliadkové miesta
s odporúčaným vybavením :
- lavičkové posedenie s prístreškom,
- informačné panely s mapami, popisom atraktivít regiónu a danej lokality ;
z tejto trasy sú navrhnuté pešie a cyklistické prepojenia na navrhované športové a
rekreačné aktivity v rámci obce – viď grafické vyjadrenie vo výkresoch č.2, 3.
Stanovený je regulatív, že pohyb motorových vozidiel po telese hrádze je mimo označené
miesta priechodov zakázaný.
Z riešenia vyplýva, že navrhované vybavenie cestovného ruchu a rekreácie v obci
a katastri obce je naviazané aj na rozvoj regionálnej mototuristiky a regionálneho
poznávacieho
cestovného
ruchu
s predpokladom
zabezpečenia
príslušných
informačných materiálov o trasách, o miestnych kultúrnych, technických a prírodných
atraktivitách.

Navrhovaná ubytovacia kapacita cestovného ruchu a rekreácie :
-

chalupárska rekreácia v zástavbe
obecný penzión ***
výletný penzión ***
turistické ubytovanie strelnica ****
rodinné penzióny
agroturistické ubytovanie v usadlostiach

Celkom
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cca 20 domov x cca 4 lôžka
6 izieb x 2 lôžka
6 izieb x 2 lôžka
10 izieb
3 x 3 izby
cca 10 izieb

= cca
= cca
= cca
= cca
= cca
= cca

80 lôžok
12 lôžok
12 lôžok
24 lôžok
18 lôžok
30 lôžok

cca 20 domov, 41 izieb

= cca 176 lôžok
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Návrh predpokladá, že v katastrálnom území a v rámci obce, ktoré tvoria rekreačný priestor
– RP Kameničná bude priemerná denná rekreačná návštevnosť :
- v letnom prevádzkovom režime
= cca 200 osôb/deň
- v zimnom prevádzkovom režime
= cca 50 osôb/deň
Základné urbanisticko-architektonické regulatívy pre nadväzné riešenie vybavenosti
cestovného ruchu a rekreácie





Pre všetky súčasné rekreačné chalupy a chaty je stanovený záväzný regulatív ich
možnej prestavby na vyššiu prevádzkovú a architektonickú úroveň, ale bez územného
rozvoja lokalít.
Vylúčená je výstavba nových stavieb individuálnych rekreačných chát.
Rodinné penzióny s limitom – 2 nadzemné podlažia bez podkrovia
( architektonické regulatívy totožné ako pre funkciu bývania ).

2.7.7. Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných
a uvažovaných zámerov
Obec sa bude v ďalšom období rozvíjať na osídlenie s funkciou vidieckeho sídla
miestneho významu.
V územnom pláne navrhovaný rozvojový program hospodárskej základne so
zameraním na nasledovné sféry :


priemyselná výroba
- s návrhom nových ponukových plôch :
priemyselný areál - P, UB 5/10,
priemyselný park - PP, UB 9/9,
priemysel energetický – bioplynová stanica - PE, UB 9/5
priemysel energetický – slnečná elektráreň - PE , UB 9/4
priemysel energetický – slnečná elektráreň - PE , UB 9/16



remeselná výroba a výrobné služby
- s návrhom novej plochy - RVB, UB 4/3 pre prevádzky nerušiace životné prostredie na
pozemkoch spolu s rodinnými domami,
- s návrhom novej plochy - RV, UB 4/4 pre vymiestnené a nové prevádzky, ktoré si
vzhľadom k charakteru činnosti vyžadujú samostatnú polohu s dostatočný odstupom
od plôch bývania a občianskej vybavenosti,
- s návrhom novej plochy pre prevádzkový dvor Obecného podniku služieb – RV, UB
4/9,
- s návrhom kompostárne bioodpadu - OH, UB 4/8,
- s návrhom záhradníctva - UB 4/10.



poľnohospodárska výroba
- intenzifikácia využitia plôch súčasnej ornej pôdy,
- intenzifikácia využitia plôch trvalých trávnych porastov,
- intenzifikácia prevádzky areálu Agrodružstvo Kameničná - PV, UB 4/5,
- skvalitnenie prevádzky areálu Balseed Balvany - PV, UB 9/8,
- intenzifikácia prevádzky poľnohospodárskeho dvora Malé Piesky - PV, UB 9/10,
- návrh na umiestnenie rybného hospodárstva v dvore Vajaš - PV, UB 6/13,
- intenzifikácia prevádzky súčasných ovocných sadov – PVS, UB 4/6, 4/7, 7/2, 8/2,
- návrh nových plôch pre ovocné sady a vinohrady – PVS, UB 4/6, 9/7, 9/13, 9/14, 9/15,
- intenzifikácia prevádzky poľnohospodárskeho dvora Kráľka – PV, UO 11, UB 11/5.



cestovný ruch, rekreácia
- kvalitatívny rozvoj súčasnej vybavenosti v obci,
- návrh nových zariadení – v rámci zastavaného územia obce, osád a v rámci voľnej
krajiny katastrálneho územia obce.
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01 DEDINA

1/1

1/2

Výmera (ha)

Urbanistický
obvod

Urbanistický
blok

2.7.8. Identifikácia a bilancie funkčného využitia riešeného územia

Funkcia

OV

Plochy občianskej vybavenosti

S,N

2,686

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

A2

S

1,759

1/3

C

Plochy cintorínov

S

0,920

1/4

TZ

Plochy technickej vybavenosti

S

0,223

A2

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

S

0,223

S

0,551

S

4,054

1/5

1/6

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/7

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/8

B2

Plochy
novej
zástavby
v malopodlažných
bytových domoch so základnou občianskou
vybavenosťou

N

1,378

OV

Plochy občianskej vybavenosti

N

0,218

A2

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

S

1,803

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

S

0,501

A2

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

S

1,397

N

1,250

S

0,764

S

1,885

1/9
1/10

1/11

1/12

1/13

B1

Plochy novej
domov.

1/14

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

1/15

Š

Športová vybavenosť

1/16

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

1/17

OV

Plochy občianskej vybavenosti

1/18

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím
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zástavby

bývania

a

v rodinných
a

a

a

S

2,284

S

0,621

S

9,434

57

02

1/19

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

S

1,574

1/20

B1

Plochy novej zástavby bývania v rodinných domov

N

2,497

1/21

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

S

1/22

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/23

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/24

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/25

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/26

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/27

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

1/28

B1

Plochy novej zástavby bývania v rodinných domov

N

2/1

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

S

A2

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

S

OV

Plochy občianskej vybavenosti

S

A2

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

S

S

VIZVÁR
2/2
2/3
2/4

2,794
S
3,179
S
4,769
S
4,010
S
2,188
S
2,291
S
3,808
a

4,643

1,727
1,054

0,784

2/5

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

2/6

OV

Plochy občianskej vybavenosti

S

A2

Plochy bývania v rodinných domoch a občianskej
vybavenosti v centrálnej časti obce pri ceste II/573
s charakteristickými znakmi pôvodnej regionálnej
architektúry

S

2/7

a

1,163

0,724
0,631

1,328

2/8

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

2/9

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

2/10

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

2/11

B1

Plochy novej
domov.

2/12

P

Plochy priemyselnej výroby a skladov

S

0,323

2/13

Z

Plochy verejnej a izolačnej zelene

S

0,737

Ateliér Olympia – ÚPN obce Kameničná
A. Textová časť

zástavby

bývania

S
0,608
S
2,290

v rodinných

S
N

4,429
4,514

58

2/14

A3

Plochy
domoch

2/15

OV

Plochy občianskej vybavenosti

3/1

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

3/2

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

3/3

A3

Plochy
domoch

3/4

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

3/5

R

Plochy cestovného ruchu a rekreácie

N

0,633

3/6

B1

Plochy novej zástavby bývania v rodinných domov

N

3,093

3/7

OV

Plochy občianskej vybavenosti

N

0,713

3/8

B1

Plochy novej zástavby bývania v rodinných domov

S

3,156

04

4/1

D

Plochy dopravy a dopravnej vybavenosti

S

2,125

BIKASER

4/2

TZ

Plochy technickej vybavenosti

S

1,005

4/3

RVB

Plochy remeselnej výroby, výrobných služieb, bez
rušivého
vplyvu
na
obytné
prostredie,
s možnosťou bývania,

N

03
HORNÝ
KONIEC

05 BALVANY

bývania v malopodlažných bytových

S
N

0,528
0,555

S
5,603
S
6,148

bývania v malopodlažných bytových
a

S
S

2,311

1,887

4/4

RV

Plochy remeselnej výroby, výrobných služieb
pôsobiace rušivo v kontakte s funkciou bývania

N

4/5

PV

Plochy areálov poľnohospodárskej výroby

S

4/6

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva,

S

4/7

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva,

N

4/8

OH

Plochy odpadového hospodárstva

N

4/9

RV

Plochy remeselnej výroby, výrobných služieb
pôsobiace rušivo v kontakte s funkciou bývania

N

4/10

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva,

N

4/11

C

5/1

OV

5/2

Plochy cintorínov

0,547

1,989
9,302
1,344
1,338
0,998
0,728
2,618

S,N

2,955

Plochy občianskej vybavenosti

N

0,130

A3

Plochy
domoch

S

5/3

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

5/4

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

a

5/5

B1

Plochy novej
domov.

5/6

Š

Športová vybavenosť
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bývania v malopodlažných bytových

zástavby

bývania

v rodinných

S
S
N
N

0,396
1,047
1,009
1,027
6,249

59

06 VÖRÖS

5/7

B1

Plochy novej
domov.

zástavby

5/8

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

5/9

D

Plochy dopravy a dopravnej vybavenosti

S

1,061

5/10

P

Plochy priemyselnej výroby a skladov

N

10,372

6/1

OV

Plochy občianskej vybavenosti

N

2,529

6/2

B1

Plochy novej
domov.

6/3

B2

Plochy
novej
zástavby
v malopodlažných
bytových domoch so základnou občianskou
vybavenosťou.

N
N

zástavby

bývania

bývania

v rodinných
a

v rodinných

N
S

0,346
0,747

N
1,348

bývania

6/4

B1

Plochy novej
domov.

zástavby

6/5

B1

Plochy novej
domov.

zástavby

6/6

B1

Plochy novej
domov.

zástavby

6/7

Z

6/8

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

6/9

OV

Plochy občianskej vybavenosti

6/10

B1

Plochy novej
domov.

6/11

R

Plochy cestovného ruchu a rekreácie

N

6/12

AGR

Plochy zmiešanej funkcie poľnohospodárstva,
agroturistiky
a bývania
typu
hospodárskej
usadlosti

N

Plochy areálov poľnohospodárskej výroby

S

2,847

bývania
bývania

v rodinných

0,671

v rodinných
v rodinných

Plochy verejnej a izolačnej zelene

zástavby

bývania

N
N
N

a

5,851
1,823
5,917
2,186

S
0,926
N

v rodinných

N

1,049
1,035
0,358

2,062

6/13

PV

6/14

R

Plochy cestovného ruchu a rekreácie

N

1,154

07

7/1

R

Plochy cestovného ruchu a rekreácie

N

7,726

PODZÁ -

7/2

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva,

S

PVS

HRADY

08
VINOHRADY

09 PIESKY

31,498

7/3

TZ

Plochy technickej vybavenosti

S,N

0,265

7/4

Š

Plochy športovej vybavenosti

S,N

2,762

7/5

D

Plochy dopravy a dopravnej vybavenosti

N

0,341

8/1

AGR

Plochy zmiešanej funkcie poľnohospodárstva,
agroturistiky
a bývania
typu
hospodárskej
usadlosti

S,N

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva,

S
N

8/2

PVS

8/3

R

Plochy cestovného ruchu a rekreácie

9/1

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím
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a

4,067

S

20,685
0,445
0,923
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10 LOHOT

11 KRÁĽKA

9/2

B1

Plochy novej
domov.

zástavby

9/3

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

9/4

PE

Plochy
energetickej
obnoviteľných zdrojov

výroby

9/5

PE

Plochy
energetickej
obnoviteľných zdrojov

výroby

9/6

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva

N

9/7

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva

N

9/8

PV

Plochy areálov poľnohospodárskej výroby

S

9/9

PP

Plochy
priemyselnej
priemyselného parku

N

9/10

PV

Plochy areálov poľnohospodárskej výroby

S

4,788

9/11

TZ

Plochy technickej vybavenosti

S

0,235

9/12

OV

Plochy občianskej vybavenosti

S

1,602

9/13

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva

N

9/14

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva

N

9/15

PVS

Plochy poľnohospodárskej výroby– ovocné sady,
pestovateľské plochy záhradníctva

N

9/16

PE

Plochy
energetickej
obnoviteľných zdrojov

N

10/1

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

10/2

OV

Plochy občianskej vybavenosti

11/1

A1

Plochy bývania v rodinných domov
so záhradami s poľnohospodárskym využitím

11/2

TZ

Plochy technickej vybavenosti

11/3

B1

Plochy novej
domov.

11/4

OV

Plochy občianskej vybavenosti

N

0,397

11/5

PV

Plochy areálov poľnohospodárskej výroby

S

8,296

zástavby

bývania

v rodinných

s

výroby

výroby

bývania

využitím

kategórie

s

0,308

S

0,389

a

využitím

s

N

využitím
a

N
N

S
N

a

S
N

v rodinných

N

1,977
0,778
1,403
3,657
1,033
17,683

3,072
2,710
6,222
7,383
4,857
0,137
3,632
0,078
1,669

S – stabilizovaný stav
N – návrh
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2.8.

Vymedzenie katastrálneho a zastavaného územia obce

2.8.1. Vymedzenie katastrálneho územia obce
Na základe podnetu Mesta Kolárovo, aby bol riešený súčasný nevyhovujúci
prevádzkový stav osady Kráľka, bolo podľa rozhodnutia Obce Kameničná v Súbornom
stanovisku požadované zhodnotiť možnosť riešiť tento návrh.
Súbežne s tým Obec Kameničná požiadala Mesto Kolárovo, aby konkretizoval svoj
návrh na spôsob riešenia. Stanovisko Mesta Kolárovo počas spracovania návrhu ÚPN
nebolo doručené.
V rámci spracovania návrhu ÚPN obce bol pripravený pracovný návrh možného
riešenia spôsobom :
-

vyčlenenia časti záujmového územia osady Kráľka zo severnej časti katastrálneho
územia obce pre jeho začlenenie do katastrálneho územia mesta Kolárovo,

-

vyčlenením rovnako veľkej časti územia pri osade Lohot z katastrálneho územia mesta
Kolárovo pre jeho začlenenie do katastrálneho územia obce Kameničná.

Tento návrh bol pracovne prerokovaný v orgánoch Obce Kameničná a bolo
rozhodnuté, že riešenie bez očakávaných ďalších kompenzácií zo strany Mesta Kolárovo
(strata príjmov z daní) nebude zapracované do smernej časti návrhu ÚPN obce.
V návrhu ÚPN obce preto nie je navrhovaná žiadna zmena vymedzenia katastrálneho
územia obce.
2.8.2. Vymedzenie zastavaného územia obce
Súčasné zastavané územie obce bolo vymedzené k 1.1.1990. Podľa poskytnutého
podkladu Správy katastra v Komárne je hranica zastavaného územia premietnutá do
grafickej časti.
Pri spracovaní územného plánu bolo vyhodnotené, že v niektorých častiach bola
hranica zastavaného územia prekročená, resp. v doterajšom vývoji nebolo zastavané územie
plôch výroby a v samostatných urbanizovaných lokalitách riešené.
Jednou z rozvojových úloh územného plánu je vymedziť novú hranicu zastavaného
územia obce tak, aby zahrnula všetky súčasné a navrhované funkčné rozvojové plochy
prevádzky sídla.
Podľa metodického postupu je v riešenia navrhnuté rozšírenie zastavaného územia
obce v častiach súčasnej a navrhovanej zástavby :
v rámci územia obce :
-

v severovýchodnej časti od súčasnej hranice na ulici Vizvár po okraji prístupovej cesty
k areálu ČOV a po obvode navrhovaného rozšírenia areálu pre budúce technologické
skapacitnenie späť po okraji navrhovanej miestnej komunikácie rozvojovej zóny
bývania UB 2/11 Vizvár s napojením na súčasnú hranicu,

-

vo východnej polohe súčasnej zástavby od križovatky ulice Malá po vonkajšom okraji
miestnej komunikácie, ďalej smerom južným po vonkajšom obvode pozemkov
navrhovanej zástavby bývania UO 06 Vörös a súčasnej obslužnej cesty premostením
cez Kameničniansky kanál okolo areálu prečerpávacej stanice a ďalej po okraji
navrhovanej obslužnej cesty a po obvode prístupového chodníka so zastávkou
železnice, obvode areálu poľnohospodárskych usadlostí agroturistiky ku koncu
pozemkov s priechodom cez Kameničniansky kanál,
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-

ďalej po ľavom brehu Kameničnianskeho kanála až k pozemku železničnej trate
a vedľa neho severným smerom s napojením na súčasnú hranicu,

-

v severozápadnej časti od súčasnej hranice poľnohospodárskeho dvora Agrodružstvo
Kameničná po vonkajšom obvode navrhovaných areálov kompostárne biodpadu a
Obecného podniku služieb obce k ceste III/06354 a ďalej po okraji tejto regionálnej
cesty a po obvode súčasného pozemku cintorína a plochy jeho rozšírenia k pozemku
železničnej trate,

-

ďalej severozápadným smerom pozdĺž pozemku železničnej trate a po obvode
navrhovaného športovo-rekreačného areálu, rozšírenej zástavby bývania Balvany,
s priechodom cez železničnú okolo železničnej zastávky k poľnohospodárskeho areálu
Balseed, popri ceste a ďalej po obvode telekomunikačného zariadenia, areálu späť k
trati a v súbehu s obslužnou cestou ku križovatke so súčasnou obslužnou cestou
lokality Balvany,

-

ďalej severným smerom pozdĺž obslužnej cesty a po obvode pozemkov
poľnohospodárskeho dvora Malý Piesok UB 5/8 späť k tejto obslužnej ceste a po
vonkajšom obvode pozemku zariadenia OAZIS späť južným smerom pozdĺž obslužnej
cesty a po vonkajšom obvode pozemkov súčasnej a navrhovanej zástavby bývania
v severnej časti Balvanov a po obvode navrhovanej plochy výroby k hranici pozemkov
súčasnej zástavby bývania Balvany,

-

ďalej pozdĺž vonkajšieho obvodu cesty II/573 k súčasnej hranici zastavaného územia
na severnom okraji obce,

mimo územia obce :
-

vo východnej časti vstupu do priestoru Malý ostrov po obvode vymedzeného
rozvojového areálu vybavenosti oddychu, rekreácie a ochrany prírody,

-

vo východnej časti extravilánu obce po obvode vymedzeného rozvojového areálu
športovej strelnice,

-

vo východnej časti extravilánu obce po obvode vymedzeného rozvojového rekreačnošportového areálu obce pri ramene Vážsky Dunaj,

-

v juhovýchodnej časti extravilánu obce po obvode poľnohospodárskeho areálu Vajaš
a chovu koní,

-

v severozápadnej polohe extravilánu obce po obvode vymedzeného pozemku
priemyselného parku,

-

v lokalite Piesky po obvode pozemkov areálu centra solárnej energie,

samostatné urbanizované lokality, kde dosiaľ nie je stanovené zastavané územie obce :
- v lokalite Vinohrady po obvode súčasných a navrhovaných pozemkov zástavby
poľnohospodárskych usadlostí,
-

v osade Lohot po obvode pozemkov zástavby bývania a súboru občianskej
vybavenosti,

-

v osade Kráľka po obvode súčasnej a navrhovanej zástavby bývania, ČOV, zastávky
železnice , súboru navrhovaného bývania, občianskej vybavenosti a po obvode areálu
poľnohospodárskej výroby.

Rozvojové hranice zastavaného územia obce a uvedených osád sú zakreslené vo
výkresoch č.2, 3, 4, 7.
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2.9.

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov

2.9.1. Vymedzenie ochranných pásiem
V územnom pláne sú premietnuté normatívne záväzné ochranné pásma dopravy,
technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, výroby, poľnohospodárstva, ochrany
prírody :


doprava cestná
- regionálna cesta II. triedy II/573 – ochranné pásmo 25 m kolmo od osi vozovky,
- regionálne cesty III. triedy č.III/06354 – v extraviláne obce je stanovené ochranné
pásmo 20 m kolmo od osi komunikácie,



doprava železničná
- trať regionálneho železničného ťahu č. 136 Komárno - Kameničná - Kolárovo–
ochranné pásmo 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30m od hranice obvodu
dráhy,



doprava vodná
- ochranné pásmo vodnej cesty Váh je pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac 5 m
od brehovej čiary ;
činnosti na vodnej ceste, alebo v jej ochrannom pásme možno vykonávať len po
predchádzajúcom súhlase Štátnej plavebnej správy ;
stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ju križujú, možno uskutočniť len na
základe záväzného stanoviska Štátnej plavebnej správy.
( § 4 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov ),



energetika - elektrická energia
vedenia a trafostanice,
- VN vedenia od 1kV do 35kV s holými vodičmi je ochranné pásmo 10m na každú
stranu od krajného vodiča, v súvislých lesných priesekoch 7m,
- VVN vedenia od 35kV do 110kV holými vodičmi je ochranné pásmo 15m na každú
stranu od krajného vodiča,
- VVN vedenie 400 kV je ochranné pásmo 25m na každú stranu od krajného vodiča,
- káblového vedenia do 110kV v zemi je ochranné pásmo 1m na každú stranu od
krajného kábla,
vzdušné VN pre 22kV vedenia a stožiarové trafostanice majú ochranné pásmo
vymedzené zvislými rovinami vo vzdialenostiach 10m,
- vzdušné NN vedenie nemá ochranné pásmo,
- trafostanica 22/0,4kV – ochranné pásmo je kruh o polomere 10 m,
- trafostanica s vnútorným vyhotovením - ochranné pásmo je vymedzené obostavanou
hranicou objektu, pričom musí byť zabezpečený prístup do stanice na výmenu
technologických zariadení.
- stanice vonkajšieho prevedenia s napätím do 110 kV - ochranné pásmo je 10m od
hranice objektu elektrickej stanice.
- v ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané
alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by
ohrozovali energetické dielo a jeho plynulú a bezpečnú prevádzku,



energetika - zemný plyn
- tranzitný plynovod vo výhľade – predpoklad 1200 DN , nad 4MPa
– obojstranné ochranné pásmo 50 m, bezpečnostné pásmo 300 m,
- vysokotlakový plynovod VTL DN 300 PN 0,4 MPa, obojstranné ochranné pásmo 8 m
bezpečnostné pásmo 20 m obojstranne.
- miestne STL plynovody - ochranné pásmo 2m,
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-

ostatné plynové zariadenia nemajú ochranné,



vodné zdroje – I. pásmo hygienickej ochrany podľa určenia s oplotením
- ochranné pásmo vodojemu – v okruhu 50m,



vodné toky
- ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary toku, v ktorom nie je možné umiestňovať
technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, oplotenie a je nutné
zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku s pobrežným pozemkom
z dôvodu údržby a kontroly,
- ochranné pásmo 10 primárnej hrádze Váhu na návodnej strane od päty hrádze, ktoré
je pobrežným pozemkom, kde nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia
technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane komunikácií, súvislú
vzrastlú zeleň, ani inak poľnohospodársky obhospodarovať´;
ochranné pásmo hrádze musí byť prístupné (bez trvalého oplotenia) pre
mechanizáciu správcu z dôvodu vykonávania činností vyplývajúcich z vodného
zákona (§48),
- ochranné pásmo 5,0m na vzdušnej strane od pravej brehovej čiary priesakového
kanála Čergov-Vinohrady, resp. Vinohrady-Kameničná (súčasťou ochranného pásma
je priesakový kanál), kde nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej
infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane komunikácií, súvislú vzrastlú zeleň,
ani inak poľnohospodársky obhospodarovať,



hydromelioračné odvodňovacie a zavlažovacie kanály
- ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary kanála, v ktorom nie je možné umiestňovať
technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, oplotenie a je nutné
zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku s pobrežným pozemkom
z dôvodu údržby a kontroly,



cintorín
- ochranné pásmo 50 m od oplotenia areálu (platné od účinnosti zákona č.470/2005
Z.z. o pohrebníctve na nové plochy),



pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora živočíšnej výroby v areáli PV1
- pri predpoklade využitia časti areálu na živočíšnu výrobu je navrhnutý chov
hovädzieho dobytka a hydiny v kapacitách, ktoré si vyžaduje minimálne pásmo
hygienickej ochrany PHO 300 m,



lesná pôda
ochranné pásmo tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme
sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ( §10
zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch ),



chránené územia
- ochranné pásmo tvorí územie 100 m od hraníc chráneného územia a platí v ňom
tretí stupeň ochrany (§ 14 zákona č. 543/2002 Z.z.),
chránené územie v kategórii – chránený areál nemá ochranné pásmo.
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2.9.2. Vymedzenie chránených území
V riešenom katastrálnom území obce Kameničná sú vyhlásené nasledovné chránené
územia :


Prírodná rezervácia Vrbina - stupeň ochrany : 4,



Prírodná rezervácia Malý ostrov - stupeň ochrany :4,



Prírodná rezervácia Lohotský močiar - stupeň ochrany : 4,



Chránený areál Dropie - stupeň ochrany : 4.

Do riešeného územia zasahuje vyhlásené chránené vtáčie územie SKCHVÚ 019
Ostrovné lúky – stupeň ochrany : 1.
2.9.3. Iné obmedzenia v prevádzke územia
V katastrálnom území obce Kameničná nie sú evidované iné obmedzenia
v prevádzke územia.
2.10.

Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, protipožiarnej ochrany, ochrany pred
povodňami

Z ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, ani z prieskumov a rozborov pre riešenie územného
plánu obce nevyplynuli žiadne osobitné požiadavky záujmov obrany štátu, civilnej
protipožiarnej protipovodňovej ochrany obyvateľstva.
2.10.1. Obrana štátu
Počas prác na ÚPN obce neboli v riešenom katastrálnom území zo strany
príslušného orgánu Ministerstva obrany SR, resp. iných orgánov štátnej správy predložené
žiadne špecifické požiadavky.
2.10.2. Civilná ochrana obyvateľstva
V katastrálnom území obce nie je žiadne samostatné zariadenie civilnej
a protipožiarnej ochrany obyvateľstva. Pre obyvateľstvo sú platné opatrenia v rámci obce
Kameničná a okresu Komárno.
Tiež sú platné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MVSR č.532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany a vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach
na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej
ochrany v katastri s ďalšími nadväznými predpismi, zákona č.314/2001 o ochrane pred
požiarmi a súvisiacimi predpismi.
Záujmy civilnej ochrany obyvateľstva sú v územnom pláne riešené v súlade
s príslušnými zákonnými ustanoveniami a metodickým usmernením v nasledovnej štruktúre
návrhu :
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Ochrana obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácií s nebezpečnými
látkami
Obec nie je výrobcom produktov s nebezpečnými látkami. V obci sa neskladujú
nebezpečné látky.
Stavebno - technické požiadavky na stavby a technické podmienky zariadení
Prevádzka obce si nevyžaduje prijať špecifické stavebno-technické požiadavky a iné
technické podmienky pre výstavbu nových plánovaných objektov v obci.
V príprave územného plánu neboli stanovené žiadne špeciálne požiadavky na
riešenie civilnej ochrany obyvateľstva v súčasných, resp. navrhovaných objektoch rozvoja
sídla.
Stavby na skladovanie materiálu CO
Pri spracovaní územného plánu neboli stanovené žiadne požiadavky na riešenie
nových stavieb, resp. priestorov na skladovanie materiálu CO.
V tabuľkovom prehľade sú uvedené príslušne údaje o využití súčasných
a navrhovaných objektov a zariadení pre prípadné potreby civilnej ochrany obyvateľstva :
Zariadenia civilnej ochrany
Por.číslo Druh zariadenia CO

Názov objektu

Počet

A. Stanica CO na dekontamináciu odevov
1. Základná škola
2. Športový areál – futbalový štadión
3. Športovo-rekreačný areál obce
4. Areál Obecného podniku služieb
5. Areál poľnohospodárskej výroby
6. Priemyselný areál
7. Areál chovu rýb
__________________________________________
Spolu

B. Stanica CO na dekontamináciu dopravných prostriedkov
Por.číslo Názov objektu
1. Hasičská zbrojnica
2. Areál Obecného podniku služieb
3. Servisné centrum autoprepravcov
4. Areál poľnohospodárskej výroby
5. Priemyselný areál
6 Areál chovu rýb
__________________________________________
Spolu
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Počet
1
1
1
1
1
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C. Stanica CO na hygienickú očistu
Por.číslo Názov objektu
1 Základná škola, telocvičňa, športový areál
2. Športový areál
3. Športovo-rekreačný areál obce
4. Areál Obecného podniku služieb
6. Areál poľnohospodárskej výroby
7. Priemyselný areál
8. Areál chovu rýb
Spolu

Počet
2
2
1
1
1
1
1
9

Monitorovacie zariadenia
A. Radiačné monitorovanie

Obecný úrad

1

B. Chemické monitorovanie
Areál poľnohospodárskej výroby
1
_________________________________________________________________
Spolu
2

Úkryty kolektívnej ochrany obyvateľstva
Por.č.skladu
Názov objektu
1.
Obecný úrad
2.
Kostol
3.
Základná škola – telocvičňa
4.
Športovo-rekreačný areál – tenisová hala
5.
Areál výroby
6.
Seniorské centrum____
______________
Spolu

Počet
1
1
1
1
1
1_
6

Sklady materiálu CO
Por.č.skladu
Názov objektu
1.
Obecný úrad
2.
Základná škola
3.
Hasičská zbrojnica
4.
Obecný podnik služieb
5.
Seniorské centrum
Spolu

Počet
1
1
1
1
1_
5

Systém varovania a vyrozumenia
Územný plán uvažuje s rozšírením prevádzky verejného rozhlasu v obci, aj so
súčasným sirénovým spôsobom informovania o nebezpečenstve.
Iné špecifické požiadavky na riešenie systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva
neboli pre riešenie územného plánu stanovené.
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Situovanie varovacích sirén
1.
Obecný úrad
2.
Hasičská zbrojnica
3.
Areál obecného podniku služieb
ÚPN nerieši civilnú ochranu v uzavretých prevádzkových a výrobných areáloch.
Táto je riešená v rámci ich vnútornej prevádzky a zabezpečovaná samostatne jednotlivými
prevádzkovateľmi.
2.10.3. Protipožiarna ochrana obyvateľstva
Protipožiarna ochrana obyvateľstva je v územnom pláne riešená v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi
predpismi a plánom okresnej ochrany.
Protipožiarne zabezpečenie obce poskytuje Okresná protipožiarna stanica
v Komárne, vzdialená od obce cca 5 km. Preto v obci nie je navrhnuté zriadiť nový areál
Hasičskej zbrojnice.
Po príslušnom zhodnotení bolo pre riešenie ÚPN obce stanovené, že pre ďalšie
obdobie je súčasné vybavenie Hasičskej zbrojnice nedostatočné a v nevhodných
priestoroch. Predpokladá sa, že bude aj naďalej slúžiť najmä pre klubové a spoločenské
aktivity Dobrovoľného hasičského zboru.
V obci je vybudovaná sieť uličných hydrantov, ktoré budú budované aj na všetkých
nových uliciach v rozvojových častiach obce
Všetky ulice miestne komunikácie sú riešené tak, aby boli prejazdné a prístupné pre
hasičskú automobilovú techniku.
Prístup hasičských vozidiel k zdrojom úžitkovej vody je riešený upravením príslušnej
časti brehov všetkých disponibilných vodných tokov a vodných nádrží pri obci a vo voľnej
krajine.
2.10.4. Protipovodňová ochrana obyvateľstva
Protipovodňová ochrana obyvateľstva je v územnom pláne riešená v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 666/2003 Z.z. a plánom okresnej ochrany.
Konkrétne opatrenia sú navrhnuté v rámci kapitoly 2.13.1.4 Prevádzka vodných tokov
a vodohospodárskych zariadení.
Poznámka : Prípadné osobitné požiadavky na riešenie predmetných okruhov obrany štátu,
civilnej ochrany obyvateľstva budú ďalej konzultované a budú riešené v okruhu
zainteresovaných strán.
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2.11

Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky územného systému
ekologickej stability, ekostabilizačné opatrenia

Obec Kameničná leží v krajinne zaujímavej scenérií Podunajskej roviny na rozhraní
postupným prechodom od rovinnej poľnohospodárskej krajiny v smere na východ do
komplexu lužných lesov pri toku Váhu a jeho systému pravobrežných ramien a závlahových
kanálov .
Všetky tieto krajinné atraktivity prostredia obce je potrebné revitalizovať a ďalej
rozvíjať v záujme zvýšenia atraktivity sídla a využitia jeho obytnej a rekreačno – oddychovej
funkčnosti v zázemí regionálneho sídelného centra Komárna.
Revitalizačné úpravy zelene sú potrebné aj pozdĺž ťažiskových komunikácií a sídelnej
zelene v zástavbe obce a samostatných urbanizovaných lokalít – osád.
Systémová zeleň výrazne chýba na celom juhozápadnom a severozápadnom
vonkajšom obvode zástavby obce.
Flóra prostredia obce Kameničná podľa fytogeograficko-vegetačného členenia
(Plesník, 2002) spadá do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti, okresu č. 8 –
mokraďový okres.
Na druhové zloženie rastlinstva vplýva najmä geologické podložie, pôda, reliéf
a nadmorská výška. V riešenom území je zastúpená najmä teplomilná vegetácia.
Riešené územie spadá do vegetačného lesného stupňa dubového (nadmorská výška
do 300 m n.m, priemerná teplota nad 8o C, ročné zrážky do 600 mm, vegetačná doba nad
175 dní) .
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu v riešenom území (teda vegetáciu, ktorá by sa
v daných prírodných podmienkach vyvinula, keby do vývoja nezasahoval človek svojou
činnosťou) tvoria nasledovné geobotanické jednotky :
1. vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy)
– podmienky pre výskyt sú pozdĺž vodných tokov,
2. jaseňovo – brestovo – dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy)
– podľa stanovištných podmienok nadväzujú na územia mäkkých lužných lesov,
3. koreňujúce spoločenstvá stojatých vôd - vyskytujú sa v rámci ramenného systému Váhu.
2.11.1. Ochrana prírody a tvorba krajiny
V starostlivosti o ekosystémy v zmysle §12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany na prostredie okolia sídla a prevažnú
časť katastrálneho územia.
Do riešeného územia veľkoplošne chránené územie (NP alebo CHKO) nezasahuje.
V ÚPN obce je navrhnuté rešpektovať a urbanisticko-krajinným riešením posilniť
:vyhlásené maloplošné chránené územia :


Prírodná rezervácia Vrbina – k.ú. Kameničná, Komárno, výmera 34,48 ha, vyhlásená
r.1993 (vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z.z. zo dňa 23.3.1993),
stupeň ochrany : 4,
predmet ochrany: ochrana biotopu – vŕbovo-topoľového lužného lesa a vodných
biotopov, významné hniezdisko avifauny.



Prírodná rezervácia Malý ostrov- k.ú. Kameničná, výmera 8,34 ha, vyhlásená r. -1952,
novel. 1993 (vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z.z. zo dňa 23.3.1993),
stupeň ochrany:4,
predmet ochrany: zachovanie fragmentu mäkkého lužného lesa s hniezdiskami vodného
vtáctva, ochrana vzácnych druhov flóry a fauny.
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Prírodná rezervácia Lohotský močiar – k.ú. Kameničná, výmera 24,13 ha, vyhlásená r.
1993 ( vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z.z. zo dňa 23.3.1993),
stupeň ochrany: 4,
predmet ochrany: mŕtve rameno Vážského Dunaja s výskytom močiarnych biotopov
s porastami tráv rodu Carex a vŕbovotopoľovým lesom.



Chránený areál Dropie – k.ú. Čalovec, Kameničná, Zemianska Olča, výmera 912,76 ha,
vyhlásený 1955, novel. 1997 (VZV KÚ v Nitre č. 1/1996 zo dňa 9.10. 1996),
stupeň ochrany:4,
predmet ochrany: ochrana a záchrana dropa fúzatého (Otis tarda), ochrana jeho
tokanísk, liahnísk a zimovísk.
Zdroj: www.sopsr.sk

Ochranné pásma chránených území
Ochranné pásmo uvedených prírodných rezervácii je v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny územie 100 m od hraníc chráneného územia a platí v ňom tretí stupeň
ochrany (§ 14 zákona),
Chránené územie v kategórii – chránený areál nemá ochranné pásmo (v zmysle
zákona o ochrane prírody a krajiny- ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného areálu,
orgán ochrany prírody vyhlási jeho ochranné pásmo, a to spôsobom, akým sa podľa tohto
zákona vyhlasuje príslušné chránené územie).
NATURA 2000
Zo záväzkov SR ako členského štátu Európskeho spoločenstva vyplýva realizácia
Programu budovania sústavy osobitne chránených území NATURA 2000. Túto sústavu
tvoria dva typy území :
1. územia európskeho významu
2. chránené vtáčie územia.


Do riešeného územia zasahuje vyhlásené chránené vtáčie územie SKCHVÚ 019
Ostrovné lúky (vyhláška MŽP SR č. 18/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie
územie Ostrovné lúky).
CHVÚ Ostrovné lúky sa vyhlasujú na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov strakoša
kolesára, ľabtušky poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania. Jeho celková rozloha je 8 297,7 ha.
CHVÚ Ostrovné lúky zasahuje okrajovo v S a SZ časti k.ú. – okolo Kráľky, Čierny chrbát
po lokalitu Piesky – východnú hranicu tvorí kanál Kolárovo-Kameničná.
Na území CHVÚ Ostrovné lúky platí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny prvý
stupeň ochrany (§ 12).
V § 2 vyhlášky MŽP SR č. 18/2008 Z.z. sú uvedené zakázané činnosti, ktoré môžu mať
negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia.

Chránené stromy
V riešenom území nie sú evidované chránené stromy .
Ochrana drevín je vykonávaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, kde obec
vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
Druhová ochrana
Vzhľadom na prírodné podmienky sa v riešenom území nachádzajú druhy viazané
najmä na vodné a močiarne biotopy. Významne druhy flóry a fauny sú sústredene
predovšetkým v chránených územiach.
K najzávažnejšej príčine, ktorá ohrozuje chránené druhy rastlín a živočíchov je zánik
alebo narušenie ich biotopu - prírodného prostredia, v ktorom žijú.
Tieto zmeny sú dôsledkom činností ako sú napr.: vysúšanie močarísk a zánik
vodných plôch, rozorávanie lúk (rozširovanie plôch ornej pôdy v lokalitách TTP), nevhodné
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zásahy do lesov (najmä nevhodná skladba vysádzaných drevín, nadmerná ťažba dreva,
holoruby), úprava vodných tokov ( ich vyrovnávanie, vybetónovanie dňa a svahov, likvidácia
brehovej vegetácie), znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia, klimatické zmeny.
V posledných rokoch k takýmto faktorom pristupuje aj výskyt a šírenie inváznych
druhov, t.j. nepôvodných druhov rastlín, ktoré hromadne prenikajú do prostredia
(spoločenstiev, ekosystémov), kde pôvodne nežili, pričom ohrozujú, vytláčajú pôvodné druhy
rastlín. Invázne druhy rastlín sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ,
ktorá upravuje aj ich zneškodňovanie a odstraňovanie.
Z hľadiska druhovej ochrany medzi najviac ohrozené druhy patria druhy naviazané na
osobité biotopy – v riešenom území najmä vodné a močiarne druhy. Prioritnou požiadavkou
ochrany druhov je zabezpečenie ochrany primerane veľkých biotopov, v ktorých môžu
prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.
Riešením územím preteká v zmysle vyhlášky MŽP SR č.211/2005, ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárensky vodných
tokov :
o vodohospodársky významný vodný tok Váh (č.101),
 kanál Kolárovo- Kameničná č. 368,
 kanál Stará Častá č. 372.
Vodárenský vodný tok ani vodárenská nádrž v k.ú. Kameničná sa nenachádza.
Do riešeného územia nezasahuje chránená vodohospodárska oblasť.
V zmysle nariadenia Vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé a
zraniteľné oblasti. K.ú. Kameničná je zaradené medzi zraniteľné oblasti a taktiež všetky
k.ú. susedných obcí: Čalovec, Komárno, Zemianska Olča, Kolárovo, Vrbová nad Váhom.
Ochrana zvere
Riešené územie spadá do poľovnej oblasti pre malú zver č. III.- PO Žitný ostrov,
poľovnú zver predstavuje najmä zajac, bažant, jarabica a srnčia zver. V riešenom území je
evidované Poľovnícke združenie BALSEED.
Rybárstvo
V riešenom území sa nenachádza chránená rybia oblasť.
Medzi ekologicky významné segmenty sú zaradené nasledovné lokality :
1. chránené územia
2. genofondové lokality
V materiáli Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Komárno (1995)
sú evidované:
č. 3 – Chránený areál CHA Dropie – územná ochrana dropa fúzatého
č. 4 – PR Lohotsky močiar – lužný les, močiarny biotop – z19, v blízkosti geotermálny vrt
č. 5 – PR Malý ostrov –
mokraď, ornitologická lokalita, výskyt lesných a dutinových
druhov vtáctva viazaných na lužné lesy, fragment lužného
lesda medzi kultúrnou stepou, močiarne druhy flóry a fauny –
z18, f8.
č. 6 – PR Vrbina – mokraď, výskyt vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov,
vodná plocha obklopená lužným lesom
č. 42 – kanál Dudváh (vodné spoločenstvá – z8)
č. 44 – alúvium Vážskeho Dunaja (mokraď, lúky v inundačnom území, lužný les – z14)
č. 67 – drobné lesíky na území okresu Komárno.
3. mokrade
č.1 – Malý ostrov – mokraď nadregionálneho významu
č. 2 – Lohotsky močiar – mokraď regionálneho významu
č.3 – Vrbina - mokraď regionálneho významu
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2.11.2. Územný systém ekologickej stability
Podľa aktualizovaného Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej
stability (GNÚSES), Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), ÚPN VUC
Nitrianskeho kraja, Zmeny a doplnky č.2 2008 - časti krajinná štruktúra, R-ÚSESu okresu
Komárno (1995), do riešeného územia zasahujú tieto prvky ÚSES-u :
 biokoridor nadregionálneho významu
- rieka Váh - BKNR 4 – súčasťou sú aj plochy uvedených chránených území
 biocentrum regionálneho významu
- Čerhát - BCR 6
 biokoridory regionálneho významu
- Okoličianska mokraď - BKR 9
- kanál Kolárovo - Kameničná - BKR 10
- Kameničniansky kanál - BKR 11
Pri spracovaní prieskumov a rozborov zhotoviteľ ÚPN a Obec Kameničná zhodnotili,
že pre potreby vypracovania nového územnoplánovacieho dokumentu nie je potrebné
spracovať materiál miestneho územného systému ekologickej stability.
V územnom pláne sú v nadväznosti na vypracovaný Krajinnoekologický plán
v prieskumoch a rozboroch navrhnuté prvky miestneho systému ekologickej stability so
sprievodnými regulatívmi pre realizáciu, ktoré je potrebné zabezpečiť konkrétnym riešením
v spolupráci so zainteresovanými subjektami štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
vlastníkmi, resp. prevádzkovateľov pozemkov :
Navrhované biocentrá miestneho významu


MBCn1 – vodná plocha Vörös
Charakteristika: vodná plocha a jeho brehové časti s porastmi drevín, mokraďovou
zeleňou, stanovište fauny, dôležitý krajinný prvok vodného režimu.
Návrh : ochrana a revitalizácia zelene, riešiť lokalitu ako park s vybaveným
oddychovým miestom a náučne miesto ochrany prírody s príslušnou
informovanosťou.



MBCn2 - Mokrade okolo Býčieho a Tibátskeho kanála
Charakteristika: plochy podmáčanej pôdy s vlhkomilnou vegetáciou v okolí Tibátskeho
a Býčieho kanála, dôležitý prvok vodného a mokraďového režimu krajiny
Návrh: ponechať prirodzenému vývoju, chrániť plošnú rozlohu, koridor križovania
navrhovaného obchvatu cesty Ii/573 riešiť ako mostovú stavbu na stĺpoch.



MBCn3 - Mŕtve rameno Váhu
Charakteristika: zanikajúce mokrade mŕtveho ramena Váhu na severe obce. Sú
súčasťou nadregionálneho biokoridoru Váhu, exponovaná poloha v tesnom
susedstve s obcou.
Návrh : nerozširovať zástavbu obce do tohto prírodného priestoru, v ťažiskovej
prístupovej polohe na Malý ostrov riešiť len solitérny objekt cestovného ruchu
a náučného miesta ochrany prírody, revitalizácia celého ramena s jeho
opätovným sprietočnením s vodným tokom Váhu, revitalizácia brehovej
zelene prietoku ramena spojením s vodným tokom Váhu ( revitalizácia ako
koncepčný postup na zabránenie postupného vysychania a aby živelným
zarastaním inváznych drevín nedošlo k zániku mokraďového charakteru
okolo Malého ostrova,
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špecifikovať prostredie Mŕtvého ramena Váhu v rámci nadregionálneho
biokoridoru ako miestne biocentrum, aby nedochádzalo k efektu vývojopvého
„ukrajovania“ plochy pre iné aktivity prevádzky sídla.


MBCn4 - lesík Balvany
Charakteristika: súvislá hmota lesa mimo medzihrádzového priestoru Váhu,
v poľnohospodárskej krajine, v kontakte so sídlom, plní dôležitú
ekostabilizačnú funkciu.
Návrh : nezmenšovať rozlohu, doplniť biokoridory spájajúce lesík s okolitými
plochami zelene v záujmovom území sídla.

Navrhované biokoridory miestneho významu


MBKn1 - prívodný kanál k ČS Viničné
Charakteristika: relatívne široký kanál spájajúci regionálny biokoridor – kanál Kolárovo
- Kameničná s nadregionálnymi biokoridorom rieky Váh. Zatiaľ bez vyššej
vegetácie.
Návrh : vytvoriť sprievodnú zeleň vodného toku, ponechať koridor regulovanej
sukcesii v šírke min.5m na oboch stranách potoka pre jeho údržbu.



MBKn2 - kanál Stará Častá
Charakteristika: vodný kanál spájajúci regionálny biokoridor - Kanál Kolárovo Kameničná s masívom zelene a mokradí v okolí osady Lohot, ktorý je
súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh. V severnom smere
pokračuje ďalej do krajiny. Existujúca bohatá sprievodná zeleň.
Návrh : podporiť a chrániť sprievodnú zeleň vodného toku, v šírke min. 5m na oboch
stranách potoka zabezpečiť koridor pre obsluhu.



MBKn3 - biokoridor Piesky – Balvany - Malý ostrov
Charakteristika: široký pás zelene charakteru lesa a sprievodnej zelene komunikácie
II/573, spája významnú ekologickú lokalitu Malý ostrov s miestnym
biocentrom Lesík Balvany a ďalej s regionálnym biokoridorom kanál
Kolárovo-Kameničná. Nevýhodou je križovanie cesty II.triedy. V severnej
časti len riedka alej popri ceste.
Návrh : podporiť zeleň popri poľnej ceste v severnej časti. V miestach križovania
s bariérami ako cesty, elektrické vedenia, ktoré spôsobujú prerušenie
biokoridoru podporiť funkciu biokoridora širšou kontaktnou plochou
s prekážkou.

Navrhované mokrade miestneho významu


MMVn1 - mokrade okolo Býčieho a Tibátskeho kanála
Charakteristika: plochy podmáčanej pôdy s vlhkomilnou vegetáciou v okolí Tibátskeho
a Býčieho kanála, dôležitý prvok vodného režimu krajiny, ohrozený
bezprostredný susedstvom obce, hlavne družstva
Návrh : ponechať prirodzenému vývoju bez zásahov, chrániť plošnú rozlohu.



MMVn2 – rameno Váhu Konkoly – Vážsky Dunaj
Charakteristika: veľká vodná plocha ramena Váhu s nepriamym prepojením s tokom
rieky, s charakterom stojatej vody. Okolie a brehy chudobnejšie na
vegetáciu. Je významné ako podporný prvok susedného ramena Akácos,
ktoré je mokraďou regionálneho významu.
Návrh : južnú časť a ostrov Nový sad v kontakte s ramenom Akácos zachovať bez
výraznejšieho vplyvu ľudských činností.

Biocentrum tvorí geoekosystém, alebo skupina geoekosystémov, ktorý vytvára trvalé
podmienky na rozmnožovanie, ukrýt a výživu živých organizmov a na zachovanie
a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Ide teda o taký segment krajiny, ktorý svojou veľkosťou
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a stavom ekologických podmienok umožňuje trvalú existenciu druhov a spoločenstiev jej
prirodzeného genofondu.
Biokoridor tvorí priestorovo prepojený súbor geoekosystémov, ktorý spája biocentrá
a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich
spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
Sprievodná nelesná a krovinná vegetácia pozdĺž vodných tokov, kanálov, komunikácií a na
obvode jednotlivých honov poľnohospodárskej pôdy je v krajinnom návrhu zaradená medzi
líniové interakčné prvky.
V územnom pláne sú ďalej navrhnuté na realizáciu nasledovné krajinotvorné a
ekostabilizačné prvky v území katastra obce :


obnova nelesnej stromovej vegetácie a zakomponovanie pásových a uzlových prvkov
ekologickej stability v rámci tvorby siete miestnych biokoridorov pozdĺž vodných tokov
a ich pôvodných meandroch, umelých kanálov, ciest a železničnej trate,



podporovať návrat autochónnych drevín s nadväzujúcimi spoločenstvami ako náhrady za
topoľ šľachtený a agátové zárasty v poľnohospodárskej krajine.



systematicky odstraňovať invázne dreviny v krajine, hlavne v územiach ochrany prírody.



zabezpečiť revitalizáciu prostredia pozdĺž tokov riek a kanálov
– zakladanie
a doplňovanie brehových porastov pôvodnými drevinami, postupnú elimináciu inváznych
a cudzokrajných drevín, zlepšiť životné podmienky pre ryby a druhy živočíchov.



riešenie prevlhčenia pôd a budovanie vetrolamov, rozčlenenie veľkých honov pôdy sieťou
poľných ciest a výsadbou vegetácie ;
v silne zamokrených polohách v rámci spracovania Projektu pozemkových úprav vyňať
ornú pôdu z PPF a nechať ju zarásť vlhkomilnou vegetáciou, resp. previesť na TTP,



renaturácia vodných tokov formou ponechania 10m (min 5m) koridoru po oboch stranách
pre brehovú zeleň (eliminácia vsakovania chemických reziduí z poľnohospodárskej pôdy
a zanášania koryta toku splavenou pôdou),



vytváranie podmienok pre trvalú udržateľnosť mokradí – pokiaľ možno zabezpečiť prietok
vody medzi ramenami a tokom Váhu, nezasýpať a nerozorávať mokrade, obnovenie
zasypaných korýt.



organizačný regulatív, aby v rámci spracovania Projektu pozemkových úprav bola
riešená územná ochrana vybratých vzoriek typov pôd ako prostredia spoločenstiev
pôdotvorných organizmov.



riešenie územnej ochrany vybratých vzoriek typov pôd ako prostredia spoločenstiev
pôdotvorných organizmov.



pripraviť priemet návrhu krajinotvorby z územného plánu v katastrálnom území obce so
systémom prvkov systému ekologickej stability do nového návrhu Lesného
hospodárskeho plánu formou vegetačného posilnenia
- vyhlásených a navrhovaných chránených území,
- stanovených prvkov územného systému nadregionálnej a regionálnej ekologickej
stability,



v odbornej lesnej prevádzke riešiť rozšírenie kategórie ochranných lesov s príslušným
systémom starostlivosti,



veľkoplošné územie poľnohospodárskej pôdy v katastri rozčleniť a pozdĺž poľných ciest
a kanálov vysadiť skupinové stromy a aleje s cieľom tvorby pomerového rozčlenenia
poľnohospodárskej pôdy v krajinnom obraze a plnenia funkcií: izolačnej, udržiavania
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primeranej vlhkosti pôdy, ako stanovište dravcov pre reguláciu populácií hlodavcov
a ochrany pred veternou eróziou pôdy ;
realizáciu zabezpečiť v rámci Projektu pozemkových úprav,


riešiť posilnenie okrajov všetkých lesných celkov a lužných lesov s výsadbami etážovej
skladby drevín v rámci projektu hospodárskej činnosti nového Lesného hospodárskeho
plánu,



riešiť dotvorenie krajinnej štruktúry zelene po obvode zástavby obce - ovocné sady,
skupinové ovocné stromy, aleje pri cestách, kvalita prevádzky záhrad s ovocnými
stromami,



riešiť prevádzkové opatrenia v evidovaných bodoch krajinne hodnotných pohľadových
smeroch,



riešiť náučné miesto a trasu náučného chodníka ochrany prírody po obvode priestoru
Malý ostrov,



riešiť vybavené náučne miesto ochrany prírody na okraji chráneného areálu Dropie,



riešiť smerovanie turisticko-rekreačnej návštevnosti k evidovaných hodnotným priestorom
v krajine s výraznými pozitívami, vyhliadkami do krajiny a pod..

Riešené krajinné návrhy, ktoré sú aj prvkami miestneho územného systému
ekologickej stability sú vyjadrené graficky vo výkresoch č. 2, 3, 4.
2.11.3. Tvorba sídelnej zelene
V rámci tvorby systému sídelnej zelene je v ÚPN navrhnuté :


súčasné parkové priestory v obci revitalizovať s príslušnými výsadbami vybratých druhov
drevín, etážovitých kríkov s vhodným farebným skeletom, s trvalkovými kvetinovými
záhonmi a všetky parky riešiť so sieťou chodníkov a mobiliárom – lavičky, odpadové
koše, večerné osvetlenie, stojany na bicykle, informačný systém – tak, aby tieto priestory
boli estetické a atraktívne pre obyvateľov a návštevníkov sídla,



riešiť funkčné obecné námestia v zástavbe obce so zhromažďovacou plochou a
parkovým prostredím,



riešiť systémovú revitalizáciu súčasnej zelene a tvorby novej výsadby zelene pozdĺž
ciest II/573 a III/06354 v prieťahu zastavaným územím obce, s funkciou kompozičného
vnemu a riešenia aktívnej protihlukovej clony,



riešiť systémovej revitalizácie súčasnej zelene a tvorby novej výsadby zelene v uličných
priestoroch a objektoch občianskej vybavenosti s kompozičným cieľom zvýšiť kultúrnospoločenskú a historickú hodnotu centra obce,



riešiť regulatív pre systémovú tvorbu plôch zelene po celom obvode zástavby sídla
s výsadbou vysokých drevín a kríkov s dôrazom na :
- priestory všetkých cestných vstupov do obce,
- obvody pozemkov výrobných areálov hlavne z ich vstupných strán,



riešiť revitalizáciu zelene v areáli starého cintorína a na jeho obvode s koncepčným
princípom zvýraznenia funkcie vstupu a tvorby centrálneho pešieho chodníka s alejou
stromoradia,



v rámci rozvoja nového cintorína riešiť prístupovú alej so stromoradím a vstupný priestor
cintorína s parkovou úpravou,



riešiť doplnenie parkových úprav v priestoroch :
- pri kostole v prepojení s areálom pamätníka I. svetovej vojny,
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-

pešej zóny medzi kostolom a ul. G.Steinera,
pri Kultúrnom dome,
pred dostavovaným súborom Obecného úradu a Zdravotného strediska,
pri zariadeniach občianskej vybavenosti,
záhrad rodinnej zástavby – hlavne ovocných stromov, s koncepčným cieľom
zachovať a ďalej rozvíjať systém blokových záhradných celkov v zástavbe,



riešiť revitalizáciu drevín a mokraďovej zelene po obvode vodnej plochy Vörös s trasou
obvodového parkového chodníka s drobnou architektúrou.



riešiť doplnenie zelene v sídle a po jeho obvode – hlavne ovocných sadov, ovocných
stromov, všetkých záhrad rodinnej zástavby s koncepčným cieľom zachovať a ďalej
rozvíjať systém súvislých záhradných celkov v zástavbe,



súbežne s realizáciou navrhovaných križovatiek pri vstupoch ciest II/573 a III/06354 do
obce riešiť systémovú výsadbu okolitej zelene,



organizačným regulatívom zabezpečiť projekt a realizáciu systémovej ochrany sídla proti
znečisťovaniu ovzdušia z činnosti zóny priemyselnej výroby pásmi izolačnej zelene po
obvode areálov.

2.11.4. Tvorba kompozičných a estetických urbanisticko – krajinných prvkov
V tvorbe kompozičných a estetických urbanisticko-krajinných prvkov je v ťažiskovom
území prevádzky obce navrhnuté :


regulatív pre zachovanie a zvýraznenie výškovej kompozičnej dominanty kostola v
prístupových pohľadoch – tvorba priehľadov, výsadby kompozičných vysokých drevín,
večerného osvetlenia,



regulatívom je stanovené vypracovať v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym
podnikom projekt revitalizácie prostredia Mŕtveho ramena Váhu so sledovanou obnovou
vodného režimu a prietočnosti ramena,
v nadväznosti na obnovu jeho toku :
- riešiť revitalizáciu prostredie brehov, vrátiť prírodnú formu dna potoka, s pešími
premosteniami, prístupmi k vodnej hladine, večerným osvetlením, revitalizáciou drevín,
kríkov, mobiliárom a pod.



regulatívom je stanovené postupné odstránenie stĺpov nadzemných vedení elektrickej
energie a stožiarových transformovní v území zástavby obce, v novej zástavbe riešiť
zásadne všetky rozvody len kábelizáciou,



riešiť tvorbu oddychových miest a vyhliadkových stanovíšť pri významných priestoroch
pre možnosť vnímania atraktivity krajinného obrazu a panoramatických pohľadov
s prvkami drobnej architektúry - informačné pútače, pohľadové smerovky, mapové
orientačné schémy, oddychové lavičky a pod.

Výškové pohľadové dominanty v krajine
VD1 –
VD2 –
VD3 –
VD4 –
VD5 –

komín prečerpávacej stanice pri Kameničnianskom kanále,
stožiar zariadenia elektronických komunikácií v južnej časti vstupu do obce,
veža rímsko-katolíckeho kostola,
vežový vodojem – na západnom okraji zástavby centra obce,
stožiar zariadenia elektronických komunikácií na západnom okraji zástavby MČ
Balvany.
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Krajinne hodnotné pohľadové smery
PS1 – Diaľkový pohľad z cestného prístupu II/573 od Komárna na panorámu obce a krajinné
prostredie typickej rovinnej poľnohospodárskej krajiny regiónu a komplex lužných
lesov pri toku rieky Váh
- priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
obojstranného cestného oddychového a informačného miesta..
PS2 – Pohľad na mokraď Mŕtveho ramena Váhu, lúčny priestor, komplexy lužných lesíkov
na Malom ostrove a prírodnú rezerváciu Malý ostrov ;
- priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby vybaveného
oddychového a výletného miesta s atraktívnym stravovacím zariadením
a nástupom na náučnú trasu ochrany prírody k prírodnej rezervácií Malý ostrov.
PS3 – Panoramatický pohľad na krajinné prostredie poľnohospodárskej krajiny, brehové
prostredie a vodnú plochu Ramena Váhu ;
- priestor pre možnosť tvorby vybaveného oddychového miesta s informáciami na
plánovanej turistickej a cyklistickej trase pozdĺž rieky Váh.
PS4 – Panoramatický pohľad na krajinne kvalitné lúčne prostredie pri ochrannej hrádzi
s okolitými bohatými lužnými lesmi a brehovým porastom pravého brehu Váhu ;
- priestor pri areáli strelnice pre možnosť tvorby vybaveného oddychového miesta
s informáciami na plánovanej cykloturistickej trase pozdĺž rieky Váh.
PS5 – Pohľad z hrádze v priestore Vinohrady na krajinné prostredie poľnohospodárskej
krajiny, ovocné sady a komplex lužných lesov ;
- priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
oddychového miesta pri ceste II/573.
PS6 – Panoramatický pohľad na krajinne kvalitné lúčne prostredie pri ochrannej hrádzi
s
okolitými bohatými lužnými lesmi a brehovým porastom pravého brehu Váhu ;
- priestor pri vyhodnotenom variantnom návrhu umiestnenia kompy cez Váh,
možnosť tvorby vybaveného oddychového miesta s informáciami na plánovanej
turistickej pešej a cyklistickej trase pozdĺž rieky Váh.
PS7 – Panoramatický pohľad na veľmi cenné prostredie stepnej krajiny chráneného areálu
dropa fúzatého
- priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby vybaveného
náučného miesta, s prístreškom na pozorovanie, informačnými panelmi,
oddychovými lavičkami a vyhliadkovou vežou.
Navrhované prvky sú vyjadrené graficky vo výkresoch č. 2, 3, 4.
2.12. Návrh verejnej dopravnej vybavenosti
2.12.1. Napojenie obce na nadradenú dopravnú sieť
Prepravné vzťahy v rámci katastra a obce Kameničná sú viazané na cestnú,
železničnú, cyklistickú a pešiu dopravu.
Cestná sieť prepája sídelnú štruktúru obce v smere severozápad – juhovýchod.
Základnú komunikačnú kostru v riešenom území tvoria regionálne cesty II. a III. triedy - II/573
a III/06354, po ktorých je realizovaná tranzitná, cieľová a zdrojová doprava nasledujúcimi
formami :
- individuálnou automobilovou dopravou – IAD,
- hromadnou dopravou – HD,
- nemotorovou dopravou ( cyklistická, pešia ) – ND.
Základná komunikačná kostra je doplnená sieťou miestnych komunikácií a hustou
sieťou účelových lesných a poľných ciest, ktoré sprístupňujú hospodársky využívané plochy
katastra a viacero menších usadlostí..
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Do roku 2003 bola v prevádzke v smere severozápad – juhovýchod jednokoľajná
železničná trať regionálneho železničného ťahu č.136 Komárno – Kolárovo.
2.12.1.1. Cestná doprava
Cesta II/573 je spolu s cestou III/06354 základnou komunikačnou kostrou sídla
Kameničná, ale i jeho katastra. Po týchto cestách sú realizované hlavné smery pohybu
obyvateľov obce za dochádzkou do zamestnania, za občianskou vybavenosťou, rekreáciou
a ostatných významných ciest v širšom zázemí regiónu v základnom smerovaní :
- obec – Komárno,
- obec – Kolárovo.
Cez obec prechádza v smere severozápad – juhovýchod regionálna cesta II. triedy
II/573, ktorá začína v meste Šaľa na štátnej ceste I. triedy I/75, prechádza cez zastavané
územie obce Kameničná, a končí v meste Komárno napojením na štátnu cestu I. triedy I/63.
Cez obec Kameničná prechádza regionálna cesta III. triedy III/06354 Kameničná –
Čalovec – Zlatná na Ostrove, ktorá spája cestu II/573 prechádzajúcu obcou Kameničná so
štátnou cestou I. triedy I/63 prechádzajúcou sídlom Zlatná na Ostrove.
-

V rámci katastra obce sú ťažiskovými smermi cestnej dopravy :
tranzit regionálnej cesty II/573,
tranzit regionálnej cesty III/063054.

Konkrétne údaje o počtoch osôb, účele ciest, počtoch vozidiel, počtoch cestujúcich
HD nie sú k dispozícií.
Vedenie cesty II/573 v zastavanom území obce Kameničná po telese bývalej hrádze,
predstavuje neprirodzený prvok v dopravnom priestore. To vytvára jednu z požiadaviek pre
riešenie koridoru na výstavbu obchvatu cesty II/573 mimo zastavané územie obce. V
Regionálne cesty II. triedy majú v nezastavanom území stanovené ochranné pásmo
25 m kolmo od osi vozovky.
Regionálne cesty III. triedy majú v nezastavanom území obce zákonom stanovené
ochranné pásmo 20 m od osi komunikácie.
V zastavanom území, kde cesta plní funkciu miestnej komunikácie, nie je ochranné
pásmo definované, ale sa stanovuje na 6+1/2 m výšky zástavby, v zmysle zachovania
prevádzky cesty a iných havarijných stavov.
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Obr.1.: Širšie dopravné vzťahy obce Kameničná, Zdroj : Slovenská správa ciest

2.12.1.2. Železničná doprava
Železničnú dopravu v katastri obce tvorí trať v smere severozápad – juhovýchod
jednokoľajná železničná trať doplnkového regionálneho železničného ťahu č.136, v smere
Komárno – Kolárovo.
Trať bola postavená na základe koncesnej listiny č.15.460 zo 7.III.1914 s nákladmi
3 344 400 K v stavebnej dĺžke 25 853 m.
Ku dňu 2. II. 2003 bola osobná aj nákladná doprava na trati zastavená.
Počas prevádzky boli na trati nasledovné zastávky: Komárno, Komárno škola,
Hadovce, Kameničná, Balvany, Čalovec, Violín, Kráľka, Kolárovo.
Prevažnú časť osobnej dopravy s cieľom dochádzky do zamestnania, škôl, za
občianskou vybavenosťou prevzala autobusová doprava.
Najbližšie železničné koridory využívané osobnou dopravou prechádzajú cez
Komárno. Sú to doplnkové železničné koridory č. 131 v smerovaní Komárno – Bratislava
a č.132 Komárno – Nové Zámky.
2.12.1.3. Vodná doprava
Katastrom obce prechádza rieka Váh. Vážska vodná cesta E 81. je od roku 1997
klasifikovaná ako vodná cesta medzinárodného významu v smerovaní Komárno – Sereď –
Púchov – Žilina – Bohumín.
Na celom úseku medzi Komárnom a Sereďou je problém zaviesť pravidelnú nákladnú
dopravu. Nočná plavba je zakázaná. Je možná individuálna plavba za prítomnosti správcu

Ateliér Olympia – ÚPN obce Kameničná
A. Textová časť

80

toku. Pravidelné plavby osobnej dopravy z Komárna sú realizované dva krát za týždeň, alebo
na objednávku.
Obec Kameničná nemá priame napojenie na systém riečnej vodnej dopravy. Chýba
prepojenie s mikroregiónom na druhej strane Váhu.
Podľa ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – zmeny a
verejnoprospešné stavby určené zabezpečiť :

doplnky 2008, je v časti

5.1.8 stavby spojené so splavnením Váhu stupeň Kolárovo.
2.12.1.4. Letecká doprava
Letiská pre verejnú prevádzku sa v katastri obce nenachádzajú, najbližšie veľké
medzinárodné letiská sú vzdialené takto:
- Letisko Budapešť
105 km
- Letisko Bratislava
135 km
- Letisko Viedeň
190 km
2.12.2. Návrh základného dopravného systému obce
2.12.2.1. Rozvoj cestnej dopravy
Vonkajšia tranzitná cestná doprava


V súlade s Koncepciou urbanistického rozvoja SR – KURS II a ÚPN VUC Nitrianskeho
kraja sú prebraté funkčné triedy cestnej siete :
- štátna cesta I/63 plní funkciu hlavného južného cestného ťahu Bratislava - Dunajská
Streda Komárno - Štúrovo
- štátna cesta I/64 plní funkciu hlavného severojužného cestného ťahu Nitra – Nové
Zámky – Komárno – Maďarská republika
- prieťahy ciest regionálneho významu II/573 a III/06354 tvoria miestnu kostru zberných
komunikácií funkčnej triedy B2 a B3.
V uvedených územnoplánovacích dokumentoch je navrhovaná nová rýchlostná
komunikácia R7 - tzv. južný cestný ťah SR v prepojení Bratislava - Dunajská Streda Nové Zámky - Veľký Krtíš – Lučenec – Rožňava – Košice.
Jeden z navrhovaných variantov tejto rýchlostnej komunikácie R7 je navrhnutý trasou
južne od zástavby mesta Kolárovo a ďalej južne od mesta Nové Zámky.
V prípade realizácie tohto variantu cesty by sa výrazne priblížila trasa južného cestného
ťahu SR k regionálnemu centru Komárno a regionálna cesta II/573 by sa tak stala jednou
z hlavných prístupových trás z juho-západnej strany republiky.
Z tohto dôvodu a požiadavky riešiť vylúčenie stále narastajúcej tranzitnej automobilovej
dopravy z centra zástavby obce je v ÚPN navrhnutý plošný koridor po obvode západnej
strany obce pre výstavbu obchvatu regionálnej cesty II/573 so šírkovým usporiadaním
vozovky na parametre kategórie C 9,5/70.



Nezávisle na to je regionálna cesta II/573 v zastavanom území obce riešená na
parametre vo funkčnej triede B2 – zberná komunikácia v kategórií MZ12(11,5)50, resp.
MZ 9,5/50.
Z dopravného hľadiska a bezpečnosti premávky sú v zástavbe obce na tejto ceste
situovanej na pôvodnom hrádzovom telese riešené :
- odstránenie evidovaných bodových a priestorových kolízií,
- z hľadiska tvorby kvalitného urbanisticko-architektonického a obytného prostredia,
priestorové úpravy a opatrenia na zníženie dopadov z tranzitného regionálneho
cestného ťahu.

Ateliér Olympia – ÚPN obce Kameničná
A. Textová časť

81



Cesta III/06354 je navrhnutá na úpravy vyplývajúce z riešenia obchvatu cesty II/573.
Teleso cesty navrhujeme homogenizovať v extraviláne na kategóriu C 7,5/70.



Navrhnuté sú oddychové a vyhliadkové lokality pri cestách v označených miestach s
parkovacími kapacitami a s príslušným informačným vybavením.

Vnútorná zberná a obslužná komunikačná sieť


Regionálna cesta III/06354 je v zastavanom území obce riešená na parametre v kategórii
MZ 8,0/50 vo funkčnej triede B3.



Navrhnuté je riešiť dopravný režim skľudnenia automobilovej dopravy v celom priebehu
ciest II/573 a III/06354 cez zastavané územie obce tvorbou stredových ostrovčekov
a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene medzi vozovkami, pešími
chodníkmi a zástavbou domov.



V centre obce je navrhnuté vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb chodcov a cyklistov
výrazným obmedzením rýchlosti automobilovej dopravy.



Riešený je návrh komunikácie funkčnej triedy D1 - obytná ulica v priestore ulice kostol –
ul. G.Steinera, ktorá pokračuje navrhovanou ulicou k športovému areálu obce
v nadväznosti na obecné námestie s prednostným pohybom chodcov.



V zastavanom území a rozvojových zónach rodinného bývania sú navrhnuté miestne
komunikácie s funkciami C2 MO 9,25/30, C3 5,5/30, C2 5,5/30, resp. D1 ako
MOU5,5/20.



Súčasná a výhľadová dopravná obsluha si vyžaduje nové kvalitatívne riešenie plôch
statickej dopravy v centre obce a sieť peších chodníkov s verejným osvetlením pri
všetkých komunikáciách obytnej zóny.



Súčasné a navrhované plochy pre funkciu priemyselnej a poľnohospodárskej výroby sú
riešené s určenými vnútro areálovými plochami statickej dopravy a s bezkolíznym
pripojením na systém regionálnej dopravy.



V zastavanom území obce sú riešené pešie a cyklistické chodníky v prepojení na
jednotlivé výrobné areály a na osady Lohot, Kráľka.



Riešené sú obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy pre osady Lohot a Kráľka a
navrhované lokality funkčnej vybavenosti v riešenom území.

2.12.2.2. Rozvoj železničnej dopravy


V rámci programu rozvoja funkcií bývania, výroby, cestovného ruchu a rekreácie v obci
a regióne obvodu Komárno je navrhnutá obnova osobnej a nákladnej železničnej dopravy
na trati č.136 Komárno – Kameničná – Kolárovo.
V súvislosti s pripravovaným regionálnym programov výstavby priemyselných areálov
v priestore Komárno-Hadovce, Kameničná, Čalovec, Kolárovo, sprievodným rozvojom
bývania, aktivít rekreácie sa predpokladá, že osobná a nákladná železničná doprava
dostane nové dimenzie a bude podnetom pre obnovenie prevádzky a zavedenie
integrovaného systému regionálnej dopravy so systémom prímestskej a medzimestskej
železničnej dopravy Komárno - Kolárovo.



Priestor železničnej stanice Kameničná je riešený s predpokladom rozvoja obvodu
stanice :
- rozvojom ďalších zoraďovacích koľajísk,
- rozšírením nakladacej rampy
- rozšírením prevádzky železničnej stanice – UB 1/7 s odporúčaným vybavením
o prevádzková časť s pokladňou, čakáreň s informáciami, automatom na
cestovné lístky, hygienické vybavenie,
o telefónny automat, osvetlenie, peší zhromaždovací priestor, parkovisko,
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doplnková občianska vybavenosť – pohostinstvo, novinová služba, stávková
kancelária, úschovňa bicyklov,
na železničnej trati je navrhnutá výstavba nových zastávok so základnou vybavenosťou
v lokalitách :
- Kameničná – Vörös,
- Kameničná – Balvany,
- Kráľka.
o





Navrhnuté sú ochranné protihlukové opatrenia od železničnej trate pre dotknutú obytnú
zástavbu typu „protihlukové technické bariéry s izolačnou bariérovou zeleňou“.

2.12.2.3. Rozvoj vodnej dopravy


Územný plán obce preberá regulatív ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – zmeny a doplnky
2008, kde je v časti verejnoprospešné stavby určené zabezpečiť :
5.1.8 stavby spojené so splavnením Váhu stupeň Kolárovo.



V rámci rozvoja prevádzkových a rekreačných aktivít v mikroregióne Kameničná – Vrbová
nad Váhom je navrhnuté riešiť dopravne spojenie obcí a rekreačného pohybu po oboch
brehoch Váhu návrhom kompy cez rieku Váh – kompa pre peších, cyklistov a obmedzený
počet osobných automobilov – UB 7/5.
Areál prevádzky kompy je situovaný je v lokalite Podzáhrady s prístupom cez rekreačnošportový areál obce s odporúčaným vybavením :
- prevádzkové parkovisko, prevádzkový objekt kompy s pokladňou, hygienické
zariadenie, vonkajšie posedenie s prístreškom, informačný pútačom, sezónny bufet.

2.12.3. Rozvoj hlavných peších systémov a cyklistických trás


V centrálnom priestore obce je navrhnuté rozšíriť verejný priestor medzi areálom kostola
a areálom pamätníka padlých v I. svetovej vojne s pešou zhromažďovacou plochou.
Spolu s ďalšou architektúrou exteriéru, doplnením verejnej parkovej zelene, verejným
osvetlením je navrhnuté vytvoriť oživenie spoločenského života v tejto časti centra obce.



Riešenie hlavného pešieho ťahu v centre obce pokračuje návrhom pešej zóny po ul.
G.Steinera a ďalej smerom k športovému areálu obce s riešením námestia pred
navrhovanou dostavbou objektu s prevádzkami Obecného úradu a Zdravotného
strediska s funkciou D1 - pešia zóna, kde je režim prednostného pohybu peších.



V časti zástavby medzi Kultúrnym domom, areálom Základnej školy, objektom
administratívy Agrodružstva a navrhovanou dostavbou centrálnej občianskej vybavenosti
na ulici G.Steinera je navrhnuté vybudovať hlavné námestie obce s pešou
zhromažďovacou plochou doplnené parkovou zeleňou.



V rámci riešenia skvalitnenia nadväzujúceho priestoru Hlavnej ulice obce, ktorú tvorí
priebežná cesta II/573 po križovatku s ulicou Vizvár, sú pozdĺž vozovky, pásov zelene
navrhnuté obojstranne pešie chodníky a deliace ostrovčeky na vozovke pre dopravné
skľudnenia centra obce.



V súboroch novej zástavby obce sú kompozične riešené pešie námestia so sústredenou
občianskou vybavenosťou nového centra sídla.



Nové pešie priestory sú navrhnuté – vo vstupe do Športového areálu z Hlavnej ulice, pri
vstupe do areálu Záhradníctva a areálu nového cintorína, námestie v miestnej časti
Balvany.



Z centra obce od kostola je navrhnutý značený peší a cyklistický chodník pozdĺž cesty
II/573 a ďalej po hrádzi k lokalite Vinohrady a do osady Lohot.
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Od súboru občianskej vybavenosti osady Lohot je chodník ďalej vedený severozápadným
smerom pozdĺž kanála Stará Častá a vegetačného pásu Topoľový hon do osady Kráľka,
kde je navrhnuté vybavené miesto ochrany prírody s pozorovateľňou na okraji
Chráneného areálu dropa fúzatého. Chodník je ukončený pri súbore občianskej
vybavenosti osady.


Všetky pešie chodníky a pešie priestory sú riešené s príslušným :
- odvodnením podľa miestnych podmienok,
- verejným osvetlením.



V rámci rozvoja regionálneho cestovného ruchu a rekreácie sú navrhnuté značkované
pešie a cykloturistické chodníky z obce v kategórií D2 k plánovanej regionálnej trase. po
korune hrádze Váhu ( trasa Komárno – Kolárovo – Malý Dunaj ....),



Cez katastrálne územie obce je po korune hrádze rieky Váh vedený značený regionálny
peší a cyklistický chodník - trasa Komárno – Kolárovo – Malý Dunaj s návrhom
vybavených oddychových a vyhliadkových miest.
Z tejto nosnej rekreačno-oddychovej trasy sú riešené prípojné pešie a cyklistické trasy k
jednotlivým funkčným aktivitám v katastri obce.



V rámci vybavenosti športovo-rekreačného areálu obce – UB 7/1 riešiť cyklocentrum –
požičovňu a servis rekreačnej cyklistiky.



V osade Lohot je navrhnutý peší chodník medzi zástavbou rodinných domov, súborom
občianskej vybavenosti k zastávke autobusovej dopravy pri ceste II/573.



V osade Kráľka je navrhnutá miestna komunikácia a chodník od zástavby rodinných
domov k zastávke železnice.

2.12.4. Parkovanie a odstavovanie vozidiel


Navrhnuté sú parkoviská a manipulačné plochy pred zariadeniami občianskej
vybavenosti v príslušnej kvalite povrchov a dopravných pomeroch :
- P1 - v navrhovanom centrálnom priestore pri kostole,
- P2 - pri obecnom námestí pri súbore občianskej vybavenosti na ul. G.Steinera UB 1/1,
- P3 - pri súbore občianskej vybavenosti UB 3/7,
- P4 - pri športovom areáli obce UB 1/17,
- P5 - pri vybavenosti novej železničnej stanice UB 4/1,
- P6 - pri vstupe do nového cintoríne UB 4/11,
- P7 - pri vstupe do areálu UB 6/13, 6/14,
- P8 – pri vstupe do rekreačno-oddychového areálu pri Vážskom Dunaji UB 7/1,
- P9 – pri navrhovanom centre obytnej zóny Vörös UB 6/2,
- P10 – pri seniorskom centre Vörös UB 6/9,
- P11 – pri športovo-rekreačnom areáli medzi Kameničnou a MČ Balvany UB 3/9,
- P12 – pri súbore občianskej vybavenosti MČ Balvany s námestím,
- P12 – pri športovej strelnici UB 7/4,
- P13 – v areáli kompy UB 7/5.



Nové lokality výroby a služieb sú riešené s parkovaním v areáloch a dvoroch, so
záväzným regulatívom mimo verejných priestorov ulíc.



Parkovanie a odstavovanie vozidiel bývajúcich so záväzným regulatívom :
- v rodinných domoch je riešené výhradne na plochách ich pozemkov,
- v bytových domoch na ich pozemkoch a v sústredených garážach.



V osade Lohot je navrhnuté vstupné verejné parkovisko pri areáli občianskej vybavenosti,
ďalšie parkovanie je len na pozemkoch rodinnej zástavby.
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V osade Kráľka je navrhnuté verejné parkovisko pri areáli občianskej vybavenosti,
vlastné prevádzkové parkovisko v rámci uzavretého hospodárskeho areálu, v obytnej
zóne je parkovanie výhradne na pozemkoch vlastníkov.

2.12.5. Systém hromadnej dopravy a napojenie riešeného územia
V riešenom rozvojovom období územného plánu obce Kameničná je plánovaná
hromadná doprava systémami :
- autobusovej dopravy linkami SAD,
- osobnej železničnej dopravy,
s nasledovnými rozvojovými návrhmi :


obnovenie prevádzky osobnej dopravy na železničnej trati s režimom integrovaného
systému prímestskej – medzimestskej železničnej dopravy Komárno – Kolárovo,



výstavba architektonicky jednotných prístreškov zastávok autobusovej dopravy
v zastavanom území obce a v rámci osady Lohot, skvalitnenie okolitého prostredia,



prestavba areálu železničnej stanice s odporúčaným vybavením :
- prevádzková časť s pokladňou, čakáreň s informáciami, automatom na cestovné lístky,
hygienické vybavenie, telefónny automat, osvetlenie, peší čakací a rozptylový priestor
a parkovisko,
- doplnkové služby – pohostinstvo, novinová služba, stávková kancelária, úschovňa
bicyklov,



výstavba nových objektov železničných zastávok Vörös, Balvany, Kráľka.

Rádius dopravnej obsluhy územia obce je riešený s izochronami :


pešej dostupnosti 400 metrov od navrhovaného rozloženia zastávok autobusovej
hromadnej dopravy tak, že pokrýva zastavané územie obce na cca 80%,



pešej dostupnosti na zastávky železničnej dopravy je riešené v okruhoch do 1 000m.

2.12.6. Eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy
Nadmerný hluk z automobilovej dopravy v zastavanom území obce je riešený :


návrhom obchvatu cesty II/573 mimo zastavané územie obce so sprievodnou úpravou
cesty III/06354,



návrhom dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom priebehu cesty
III/573 a III/063054 cez zastavané územie obce tvorbou spomaľovacích prvkov –
stredových ostrovčekov a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene
medzi vozovkami, pešími chodníkmi a zástavbou domov.

2.12.7. Lokalizácia významných dopravných zariadení
Pre rozvojové návrhy v obci navrhujeme vypracovať podrobnejšiu dopravnourbanistickú dokumentáciu, najmä pre lokality :


prieťah cesty II/573 cez zastavané územie obce s prvkami upokojenia cestnej dopravy
a zvýšenia bezpečnosti verejného priestoru, priestory križovatiek hlavných komunikácií,
spolu s riešením hlavnej okružnej križovatky v centre,
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návrhu obchvatu cesty II/573 mimo zastavané územie obce v dvoch porovnávacích
variantoch trasy,



bulvár spoločenských funkcií verejného priestoru Hlavnej ulice v centre obce vo väzbe na
pešie ťahy, objekty občianskej vybavenosti a parky,



námestie obce pri Kultúrnom dome s pešou zónou pri Základnej škole ku kostolu
a navrhovanému súboru občianskej vybavenosti na ulici G. Steinera,



druhé námestie obce pred stavebným súborom (pôvodného zdravotného strediska)
s navrhovanou prevádzkou Obecného úradu a zdravotného strediska,



dostavba areálu železničnej stanice Kameničná,



výstavba železničnej zastávky Vörös v prepojení s centrom tejto novej časti obce,



areál prevádzky kompy cez rieku Váh,



realizácia značenej regionálnej pešej a cyklistickej turistickej trasy po korune hrádze cez
kataster obce ( z Komárna do Kolárova ) s napojovacími trasami na zástavbu obce a
vybavenými oddychovými a vyhliadkovými bodmi v určených miestach.

2.13.

Návrh verejnej technickej vybavenosti

2.13.1. Vodné hospodárstvo
2.13.1.1. Návrh zásobovania pitnou vodou
Súčasný stav
V obci je vybudovaný verejný vodovod, ktorý prevádzkuje Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Komárno.
V miestnej časti Balvany je vybudovaný vodovod, ktorý zásobuje pitnou vodou domov
dôchodcov OAZIS, niekoľko rodinných domov a bytový dom v lokalite za bývalým štátnym
majetkom, kde nie je verejný vodovod vybudovaný. Prevádzkuje ho občianske združenie
a domov dôchodcov OAZIS.
Verejný vodovod využíva ako vodný zdroj vŕtanú studňu HK-1, nachádzajúcu sa na
západnom okraji obce. Vodovod bol vybudovaný v rokoch 1965 – 1966, v súčasnosti je
v zlom technickom stave a vyžaduje rekonštrukciu.
V areáli vodného zdroja HK-1 je voda chemicky upravená a hygienicky zabezpečená.
Následne je dopravená do spotrebiska, kde je akumulovaná vo vežovom vodojeme, odkiaľ
gravitačne zásobuje objekty v obci.
Studňa HK-1 má doporučená výdatnosť 15,7 l/s, v súčasnosti je ponorným čerpadlom
odoberaná voda v množstvo 5,8 l/s. Výtlačné potrubie zo studne do úpravne vody je profilu
DN 80.
Úpravňa vody slúži na zníženie obsahu NH4 v čerpanej vode pod limit 0,5 mg/l.
Upravená a hygienicky zabezpečená pitná voda je dopravovaná liatinovým potrubím profilu
DN 150 do vežového vodojemu, nachádzajúceho sa v obci.
Vežový vodojem Hydroglóbus má objem 100 m3 a je umiestnený v oplotenom areáli
na začiatku spotrebiska. Minimálna hladina vody je vo výške asi 24 m nad terénom.
Vodovodná sieť zabezpečuje rozvod pitnej vody z vodojemu po celom spotrebisku.
Celková dĺžka rozvodnej vodovodnej siete je 10 724 m. Z rozvodnej siete je voda pomocou
vodovodných prípojok privádzaná do jednotlivých nehnuteľností v spotrebiskách.
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Obecný verejný vodovod nie je vybudovaný v lokalite za bývalým štátnym majetkom v
miestnej časti Balvany a v osade Vinohrady.
Vodovod v miestnej časti Balvany využíva ako vodný zdroj miestnu vŕtanú studňu,
z ktorej je odoberané predpokladané množstvo 3,3 l/s. V areáli vodného zdroja je voda
hygienicky zabezpečená a akumulovaná vo vežovom vodojeme. Z vodojemu je pitná voda
gravitačne privedená k zásobovaným objektom.
V osadách Kráľka, Lohot, Vinohrady, v lokalite Vörös, a v mieste bývalého štátneho
majetku Vajaš nie je vybudovaný žiadny vodovod.
Návrh rozvoja
Obec Kameničná bude zásobovaná pitnou vodou z vodného zdroja HK-1 aj
v budúcnosti, nakoľko jeho výdatnosť 15,7 l/s to umožňuje.
Vo vývoji je, s ohľadom na možnosť zhoršenia kvality, alebo výdatnosti existujúceho
vodného zdroja HK-1 a v súlade s ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, navrhnuté riešiť kapacitný
prívod vody z Komárna ( vodné zdroje v Komárne na Alžbetinom ostrove – prevádzkovateľ
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.). formou prepojenia skupinového
vodovodu Komárno Hadovce – Kameničná.
Vzhľadom na vek a technický stav existujúceho verejného vodovodu v Kameničnej je
potrebné uvažovať s jeho úplnou rekonštrukciou.
V nadväznosti na navrhovaný rozvoj obce je tiež potrebné rekonštruovať technológiu
čerpania, úpravy a hygienického zabezpečenia vody, zväčšiť profily prívodných potrubí a
niektorých hlavných vodovodných vetiev a vybudovať nový vežový vodojem s väčším
objemom a vyšším osadením nad terénom.
Verejný vodovod v obci Kameničná bude rozšírený do všetkých novoriešených lokalít
v obci. Na existujúci verejný vodovod budú napojené všetky novonavrhované obytné objekty
a objekty občianskej vybavenosti podľa ÚPN obce :
- v existujúcom zastavanom území obce,
- v lokalite Podzáhrady pri ramene Váhu - Obecná lúka a strelnica,
- v celej novoriešenej južnej časti obce Vörös i lokality poľnohospodárskeho dvora –
riešeného areálu rybného hospodárstva na južnom okraji katastrálneho územia,
- v miestnej časti Balvany,
- v osade Vinohrady.
Neuvažuje sa s rozšírením verejného vodovodu do severnej časti Balvany, kde
sociálne zariadenie Oazis a obytné objekty budú zásobované pitnou vodou doterajším
spôsobom – miestnym vodovodom Balvany. Toto riešenie by bolo aktuálne v prípade
výpadku tohto miestneho zdroja.
V rozvoji územia je riešená príslušná ochrana vodných zdrojov pitnej vody. Lokalita
zdroja vody Kameničná je príslušne kompozične doriešený v krajinnom obraze extravilánu
obce.
Osady Lohot a Kráľka, kde sú súčasné objekty na bývanie a riešené rozvojové zóny
občianskej vybavenosti a bývania (osada Kráľka), budú zásobované pitnou vodou
z miestnych vodných zdrojov – vŕtaných studní s možnými vlastnými nadzemnými
vodojemami.
Potreba vody
V súčasnosti žije v obci Kameničná 1 935 obyvateľov. Výhľadovo je uvažovaný
v cieľovom roku 2023 počet obyvateľov v Kameničnej
- nárast o cca 710 obyvateľov na celkový stav cca 2 645 obyvateľov.
Vo výpočte potreby vody je uvažovaná potreba vody pre obyvateľstvo, a to pre bytový
fond a pre základnú i vyššiu občiansku a technickú vybavenosť.
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Nie je uvažovaná potreba vody pre rastlinnú a živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve
ani žiadna prevádzková voda v priemysle.
Potreba vody pre zamestnancov je zahrnutá vo vybavenosti, resp. v potrebe pre
bytový fond, nakoľko predpokladáme väčšinu zamestnancov z obyvateľov obce.
Potreba pre priemysel nemôže byť vyčíslená, nakoľko nie je známy výrobný program
ani potenciálni investori. Zamestnanci v priemysle budú zásobovaní pitnou vodou
z verejného vodovodu, prípadná technologická voda bude riešená vlastnými vodnými
zdrojmi, ktoré si investori vybudujú.
Výpočet potreby pitnej vody pre obec Kameničná je spracovaný v zmysle Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kanalizácií a Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 477/99-810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní
vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.
Vo výpočte potreby vody pre bytový fond uvažujeme s 20 % bytov ústredne
vykurovanými s vaňovým kúpeľom (145 l/os/deň), 70 % bytov s lokálnym ohrevom teplej
vody a s vaňovým kúpeľom (135 l/os/deň) a 10 % bytov so sprchovacím kútom (100
l/os/deň). Z dôvodu samostatného merania je potreba vody pri 80 % bytov znížená o 25 %,
naopak z dôvodu nadštandardného vybavenia je pri 20 % bytov zvýšená potreba vody o 15
%. Výsledná priemerná potreba vody je 112 l/os/deň.
Keďže podľa návrhu rozvoja bude v obci okrem základnej aj vyššia občianska
a technická vybavenosť, počítame pre základnú a vyššiu vybavenosť s potrebou 40 l/os/deň.
Výsledná potreba vody pre obyvateľstvo je teda 152 l/os/deň. K počtu obyvateľov je
pripočítaných 40 sezónnych chalupárov.
Nadštandardná občianska vybavenosť v súlade s navrhovaným rozvojom obce je
vyčíslená zvlášť.
Vo výpočte boli použité koeficienty dennej a hodinovej nerovnomernosti 1,6 a 1,8.
Na vyrovnanie nerovnomernosti medzi prítokom a odberom bude slúžiť akumulácia.
Podľa návrhu ÚPN bude potreba vody v obci Kameničná riešená :
- pre cca 2 645 obyvateľov – nárast o cca 710 obyvateľov v rodinných a bytových domoch,
- pre cca 80 chalupárov,
- pre základnú a vyššiu občiansku a technickú vybavenosť – potreba vody zahrnutá vo
vybavenosti,
- pre športový klub – 100 osôb, 40 návštevníkov sauny,
- pre športový a rekreačný areál – 100 osôb, wellnes,
- pre strelnicu – 24 lôžok,
- pre obecný penzión – 12 lôžok,
- pre návštevníkov bez ubytovania – potreba je zahrnutá v potrebe pre 100 zamestnancov
v reštauráciách a pohostinstvách,
- pre seniorské centrum,
- potreba pre rastlinnú ani živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve nebude,
- potreba pre priemyselný park nevyčíslená.
Výpočet potreby vody
cca 2 645 obyvateľov * 152 l/os/deň

=

402,0 m3/deň

cca 80 chalupárov * 152 l/os/deň

=

12,1 m3/deň

športový klub :
cca 100 športovcov * 60 l/osoba/deň + 40 návštevníkov * 250 l/návšt/deň =

16,0 m3/deň

športový a rekreačný areál :
100 návštevníkov * 60 l/osoba/deň + 200 m3/deň
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ubytovanie (strelnica + obecný penzión ):
24 lôžok * 150 l/lôžko/deň

=

3,6 m3/deň

návštevnící bez ubytovania:
100 zamestnancov * 300 l/zam/deň

=

30,0 m3/deň

seniorské centrum:
40 obyvateľov * 150 l/os/deň

=

6,0 m3/deň

- potreba pre rastlinnú ani živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve nebude,
- potreba pre priemyselný park nevyčíslená.
Rekapitulácia potreby pitnej vody :
potreba
pre
Kameničná

Qp
m3/deň

m3/deň

677,7

1 084,3

Qd

l/s

Qh
l/s

12,5

22,5

2.13.1.2. Návrh zásobovania úžitkovou vodou
V Kameničnej, jej miestnej časti Balvany ani v osadách Vinohrady, Lohot a Kráľka nie
je vybudovaný vodovod úžitkovej vody. S vybudovaním takého vodovodu sa v obci
neuvažuje.
V rámci poľnohospodárskeho dvora Vajaš je navrhnuté riešiť farmu na chov
a potravinárske spracovanie rýb s kapacitnou prevádzkou bazénov so stálou výmenou
úžitkovej vody.
2.13.1.3. Návrh odkanalizovania a čistenie odpadových vôd
V obci Kameničná je vybudovaná mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd
prevádzkovaná obcou. V obci, vrátane miestnej časti Balvany a osád Vinohrady, Lohot a
Kráľka, nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové odpadové vody z jednotlivých
nehnuteľností sú akumulované v domových žumpách a vyvážané do ČOV Kameničná bez
stokovej siete.
Denné množstvo zvozu žúmp na ČOV je 100 m3, množstvo pritekajúceho znečistenia
je 105 kg BSK5/deň. Garantované parametre na výstupe z ČOV sú: BSK5 = 20 mg/l, NL = 30
mg/l.
-

Čistiareň odpadových vôd pozostáva z nasledovných objektov :
nápustný objekt,
vyrovnávacia a homogenizačná nádrž,
usadzovacia nádrž,
predaeračná nádrž,
denitrifikačná nádrž,
nitrifikačná nádrž,
dosadzovacia nádrž,
kalojem,
čerpacia stanica vyčistenej vody,
sociálne zariadenie, miestnosť chemického hospodárstva, miestnosť rozvádzača
technológie a dúchareň v prevádzkovej budove.

Osady Lohot a Kráľka sú odkanalizované do nepriepustných žúmp na pozemkoch
rodinných domov. Obsah týchto žúmp môže byť vyvážaný do intenzifikovanej ČOV
Kameničná.
Dažďové vody sú odvádzané povrchovými rigolmi a priekopami pri komunikáciách.
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Návrh rozvoja
Kanalizácia
Navrhnuté je komplexné odkanalizovanie územia obce delenou stokovou sústavou, to
znamená oddelené odvádzanie splaškových a dažďových odpadových vôd.
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Kameničná, vrátane miestnej časti
Balvany a osady Vinohrady, je navrhnuté kombinovanou stokovou sústavou – gravitačnými
stokami s kanalizačnými prečerpávacími stanicami, prečerpávajúcimi splašky do vyššej
úrovne, resp. systémom gravitačných stôk, ktorými budú splašky odvádzané
k prečerpávacím staniciam, a systémom tlakových potrubí od jednotlivých prečerpávacích
staníc. Splaškové odpadové vody z celého územia budú privádzané na čistenie do ČOV
Kameničná, ktorá bude pre tento účel intenzifikovaná.
Stanovený je regulatív, že realizácia rozvojových funkčných plôch bývania, občianskej
vybavenosti a výroby v obci je podmienená vybudovaním verejnej splaškovej kanalizačnej
siete a následným prečistením komunálnych odpadových vôd v ČOV.
V osade Lohot je navrhnuté koncepčne riešiť odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd do spoločnej malej ČOV.
V osade Kráľka je navrhnuté koncepčne riešiť odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd zóny bývania a poľnohospodárskej výroby formou spoločnej ČOV .
Čistenie odpadových vôd v obci
Rekonštruovaná čistiareň odpadových vôd bude pozostávať z mechanického
predčistenia, biologického čistenia a kalového hospodárstva. V rámci intenzifikácie
existujúcej mechanicko-biologickej ČOV bude potrebné :
- doplniť mechanický stupeň predčistenia odpadových vôd o strojne stierané hrablice
a vertikálny lapač piesku,
- vytvoriť z existujúcich nádrží dve nezávislé linky biologického čistenia odpadových vôd,
- vybudovať dve nové dosadzovacie nádrže,
- vybudovať novú zahusťovaciu nádrž kalu,
- rekonštruovať trafostanicu na vyšší výkon.
Bilancie
Výpočet produkcie splaškových odpadových vôd :
- priemerný hodinový prietok
- maximálny hodinový prietok
- maximálny hodinový prietok maximálneho dňa
- priemerné denné množstvo

Qsh
= 8,0 l/s
Qsmax = 16,9 l/s
Qsdmax = 23,7 l/s
695,3 m3/deň

V samostatných osadách Lohot a Kráľka je navrhnuté riešiť malé spoločné ČOV podľa
vyhodnotenej kapacíty v rámci projektovej prípravy.
Odvedenie dažďových vôd
Dažďové vody zo striech objektov a pozemkov zástavby budú riešené odvedením
a vsakovaním do trávnatých plôch na pozemkoch resp. s trativodmi do okolitého terénu.
Odporúčane je využívať zberné nádrže pre následné použitie vody na závlahy pozemkov.
Dažďové vody zo spevnených komunikácií a parkovacích plôch budú odspádované,
odvádzané do rigolov pri cestách a s odspádovaním do podložia prostredníctvom zelených
pásov do rigolov, resp. priekop komunikácií.
Väčšie parkovanie plochy budú riešené odspádovaním do jímiek s odlučovačmi
olejov.
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2.13.1.4. Návrh na prevádzku vodných tokov, plôch a vodohospodárskych zariadení


V ÚPN obce sú riešené opatrenia na hospodársku a rekreačnú prevádzku vodnej cesty
Váh v zmysle záväzného regulatívu ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja – zmeny a doplnky
2008.



V ÚPN obce sú riešené konkrétne organizačné opatrenia na zabezpečenie kvalitnej
prevádzky vodných tokov v katastrálnom území obce :
- na obnovu režimu prietokov vody v potokoch, kanáloch a ramenách Váhu,
- vyčistenie a úpravu brehov všetkých tokov v katastri,
- vylúčenie živelných skládok v brehovom prostredí ramien Váhu, a pri tokoch kanálov
hlavne v zastavanom území obce.



V celom katastrálnom území obce je navrhnuté aktivizovať prevádzku zavlažovacích
systémov a odvodňovacích kanálov pre zabezpečenie intenzifikácie rastlinnej výroby
a tvorbu podmienok pre pestovanie zeleniny, prevádzku ovocných sadov a vinohradov.



V rámci poľnohospodárskeho dvora Vajaš je navrhnuté riešiť farmu na chov
a potravinárske spracovanie rýb s kapacitnou prevádzkou bazénov so stálou výmenou
úžitkovej vody.



Navrhnuté je revitalizovať vodnú plochu Vörös a jej brehové prostredie s mokraďovou
zeleňou.



Navrhnuté je riešiť obnovu vodnej plochy Mŕtveho ramena Váhu s vodným režimom
prietočnosti a mokraďového systému Malého ostrova s príslušnou krajinnou revitalizáciou
brehového priestoru.



Navrhnuté je riešiť konkrétne krajinné a technické riešenie pre obnovu ekosystémov
ďalších ramien Váhu s cieľom ich zapojenia do systému vodného režimu kanálov
v katastri obce.



Navrhnuté je prijať organizačné a technické regulatívy pre využitie vodnej plochy ramena
Váhu
na športovo-rekreačné aktivity a vo vymedzenej časti aj na letné rekreačné
kúpanie.



V spolupráci so správcami kanálov - Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p.,
Odštepný závod Bratislava, Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava,
Hydromeliorácie š.p. Bratislava riešiť podmienky pre kapacitné a bezpečné prietoky
v sieti ramien a kanálov v katastrálnom území obce.



Navrhnuté je, aby príslušné zložky štátnej ochrany prírody riešili program na obnovu
pôvodných mokradí, vodných plôch s príslušným urbanisticko-krajinným dopracovaním
priestorov – Lohotské jazero, rameno Mŕtveho dunajského ostrova, rameno Medzi
Dunajmi, Býči kanál.



Navrhnuté je prijať konkrétne organizačné a technické podmienky pre
riešenie
komplexného programu obnovy a rozvoja zavlažovacieho systému poľnohospodárskej
pôdy a intenzifikáciu jej využitia.



Navrhnutá prevádzka kompy cez Váh pre zabezpečenie rekreačno-občianských
a hospodárskych aktivít obcí mikroregiónu Kameničná – Vrbová nad Váhom – Kava ;
- riešenie prevádzky kompy v lokalite Podzáhrady.



Riešený je regulatív pre zabezpečenie stálej údržby okrajových rigolov regionálnych
a miestnych ciest na odvedenie povrchových vôd a zabránenie zatápania územia pri
zvýšenej hladine spodných vôd v zástavbe obce.



Navrhnuté je, aby bývalá parná prečerpávacia stanica na Kameničnianskom kanále
v časti Vajaš bola stavebne opravená a vyhlásená za technickú pamiatku s vybaveným
informačným bodom.
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V prevádzke areálu chovu a jazdenia na koňoch je stanovený záväzný regulatív zákazu
voľného jazdenia na koňoch po svahoch ochranných hrádzí Váhu, aby nedochádzalo
k rozrušovaniu svahov hrádze.



Rešpektovať 10,0m pobrežný pozemok od brehovej čiary ramena Váhu.



V rámci režimu ochrany vodnej stavby-sekundárnej hrádze Váhu rešpektovať 10,0m
ochranné pásmo od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Primárna hrádza Váhu má
stanovené ochranné pásmo na návodnej strane 10,0m od päty hrádze a na vzdušnej
strane do vzdialenosti 5,0m od pravej brehovej čiary priesakového kanála Čergov –
Vinohrady, resp. Vinohrady – Kameničná (súčasťou ochranného pásma hrádze je
priesakový kanál).



Do vymedzeného pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma hrádze nie je možné
umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru
vrátane komunikácií, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho onak poľnohospodársky
obhospodarovať. Pobrežný pozemok , resp. ochranné pásmo hrádze musí byť prístupné
(bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu z dôvodu vykonávania činností
vyplývajúcich z vodného zákona (§48).

2.13.2. Energetika
2.13.2.1. Návrh zásobovania elektrickou energiou
Zásobovanie obce elektrickou energiou v súčasnosti
Energetické zásobenie obce elektrickou energiou je v súčasnosti zabezpečené
stožiarovými transformovňami TS 201 až 206. Z nich TS 205 – v areáli poľnohospodárskeho
družstva slúži iba čiastočne, ostatné sú určené celou kapacitou pre napájanie verejného
rozvodu. Súčasným celkovým inštalovaným výkonom v obci sú plne kryté energetické
požiadavky odberateľov.

Označenie

Miesto osadenia

TS 201
Pri železničnej stanici
TS 202
Na južnom okraji obce
TS 203
Pri starej hrádzi Váhu
TS 204
Pri kultúrnom dome
TS 205
V areáli PD (pre verejný rozvod cca 60 kVA
TS 206
Pri hlavnej ceste od Komárna
Spolu pre verejný rozvod

Výkonová kapacita
(kVA)
160
400
160
250
160
250
1280

Charakteristika elektrického distribučného rozvodu v obci
Distribúcia elektrickej energie k domácnostiam a občianskej vybavenosti je
v súčasnosti realizovaná z vonkajších rozvodov NN s prípojkami zmiešaného charakteru.
Disribučný rozvod NN predstavuje prepojenú sieť, ktorá je napájaná zo stožiarových
transformovní VN/NN v šiestich bodoch. Na prevádzkovanej sieti doteraz nebola realizovaná
komplexná rekonštrukcia. Napäťové pomery v sieti – z pohľadu súčasného zaťaženia – sú
vyhovujúce.
VN distribučný rozvod tvoria vzdušné vedenia, zčasti realizované zo závesných VN
káblov, ktorými sú napájané stožiarové transformovne. VN napájacie vedenia odbočujú
z distribučného kmeňového vedenia č.336, resp. 347 (obec Kráľka) z transformovne VVN/VN
Komárno-Hadovce.
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Energetická bilancia návrhu riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby
a rekreácie
Energetická bilancia pre navrhované využitie riešeného územia bola spracovaná na
základe štatistických normatívnych podkladov urbanistickej ekonómie.
Pre účel stanovenia energetického nároku bytu stupňa elektrifikácie „A“ (elektrina sa používa
na osvetlenie a na napájanie drobných elektrických spotrebičov) sa uvažoval výkon 7 kW.
Bývanie:
- byty v rodinných a bytových domoch v obci -144 bj.(x1,2x0,25) 430 kW
- byty v rodinných domoch v obci, v katastr. území
Horný koniec, Balvany, Vinohrady - 30 bj.(x1.2x0,25)
90 kW
- Kráľka - 10 bj. (x1,2x0,25)
30 kW
Občianska vybavenosť
- základná škola + materská škola
150 kW
- kultúrny dom (prestavba, optimalizácia využ.)
30 kW
- spoločenské strediská v katastr. území (Lohot, Balvany)
20 kW
- obecný úrad
15 kW
- pošta
10 kW
- športový klub
30 kW
- športový a rekreačný areál s umelým osvetlením
60 kW
- zdravotné stredisko
40 kW
- maloobchod, služby
20 kW
- pohostinstvo, reštaurácie
50 kW
- centrum seniorov
20 kW
Podľa veľkosti a umiestnenia funkčných celkov, boli uvažované nasledovné výkonová
hodnoty na uspokojenie nových potrieb :
Obec Kameničná
460 kW
Miestna časť Balvany
240 kW
Lokalita Vinohrady
30 kW
Osada Lohot
20 kW
Osada Kráľka
50 kW
Návrh technického riešenia distribúcie elektrickej energie na úrovni VN
Rozvoj bývania a štruktúry občianskej vybavenosti stanovuje nové, vyššie kritériá na
energetické zásobenie elektrinou, s vyššími nárokmi na spoľahlivosť dodávky elektrickej
energie. Uvedené požiadavky boli smerodajné pri návrhu riešenia.
Elektrická distribučná sieť pre funkčné celky bývania musí byť navrhnutá podľa
súčasných štandardov, preto všetky rozvody NN aj VN budú uložené do zeme. Káblový
rozvod vyvoláva použitie kompaktných blokových (kioskových) transformovní VN/NN, ktoré
budú na primárnej strane pripojené na káblové distribučné vedenie VN slučkovaním. Všetky
stožiarové trafostanice v intraviláne obce (TS 201, 206, 203 a 204) budú zrekonštruované na
kompaktné typy s transformátormi 400 kVA. Pre napájanie NN sietí funkčných blokov 6/4,
6/3, 6/7, 6/8 (Vörös) budú vybudované nové transformovne TS 207, 208 s transformátormi
630 kVA.
V miestnej časti Balvany, pre funkčné bloky 3/6-3/9, 5/1-5/7 sa počíta s tromi novými
transformovňami TS 1 až TS 3 po 400 kVA, napájané takisto z káblového vedenia VN na
primárnej strane.
Začiatky a konce navrhovaných distribučných káblových vedení VN budú pripojené
na existujúcu vonkajšiu sieť na dvoch rôznych miestach. Odpojené úseky vonkajších vedení
a stožiarové trafostanice budú odstránené.
V osade Kráľka nie je riešená výstavba novej transformovne, zvýšený výkon bude
krytý z existujúcej trafostanice výmenou transformátora na najbližší väčší typ.
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V urbanizovanom prostredí obce je regulatívom stanovené postupné nahrádzanie
stožiarových transformačných staníc objektovými - kioskovými.



V zástavbe obce je regulatívom stanovené postupné nahradenie vzdušných rozvodov
elektrickej energie v uličnej sieti káblovými rozvodmi. Nové ulice riešiť kompletne len
formou káblových rozvodov.

Ochranné pásma :
Podľa zákona o energetike č.656/2004 §36, majú zariadenia elektrizačnej sústavy ochranné
pásma. Pásmo je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia, merané od
krajných vodičov.
Toto pásmo je pre vzdušné vedenia od 1 do 35 kV vrátane - 10m, od 35 kV do 110 kV
vrátane - 15m, pre 400 kV - 25m.
Pre podzemné vedenia do 110 kV je -1m, u trafostanice s vnútorným vyhotovením je
vymedzené obostavanou hranicou objektu, pričom musí byť zabezpečený prístup do stanice
na výmenu technologických zariadení.
Ochranné pásmo stanice vonkajšieho prevedenia s napätím do 110 kV je - 10m od hranice
objektu elektrickej stanice.
V ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané alebo
obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by ohrozovali
energetické dielo a jeho plynulú a bezpečnú prevádzku.
2.13.2.2. Návrh zásobovania zemným plynom
Koncepčným rozvojovým cieľom v ďalšom rozvoji obce a jej katastra je zapojiť na
palivo zemného plynu všetky prevádzkové a obytné objekty.
Pri súčasnom trende rastu cien za zemný plyn bude zrejme v krátkej budúcnosti
používané aj klasické pevné palivo, resp. biozmesi s regulatívom zabezpečenia príslušnej
ochrany čistoty ovzdušia.
Prívod plynu a regulačná stanica
Vybudovaná VTL prípojka do obce bola napojená na hlavný zásobovací plynovod DN 300
PN 40 Bratislava – Komárno. Bod napojenia sa nachádza v blízkosti osady Čerhát.
Trasa VTL prípojky od bodu napojenia vedie severným smerom cez ornú pôdu,
pričom križuje niekoľko závlahových kanálov. Prechody cez kanály sú riešené nadzemnými
zhybkami. Trasa VTL prípojky je ukončená v areáli skriňovej regulačnej stanice plynu
s typovým označením RS 1200/2/1-440. Areál RS je oplotený a je prístupný od štátnej cesty
III. triedy Kameničná – Čalovec. Technológia regulačná stanica plynu je dvojradová
jednostupňová a zabezpečí automatickú reguláciu VTL vstupného pretlaku na STL výstupný
pretlak.
Stredotlakový rozvod plynu
Od regulačnej stanice plynu po schválení plynofikačnej štúdie obce bola postupne
vybudovaná stredotlaková sieť uličných plynovodov s prevádzkovým pretlakom do 400 kPa.
Pri výstavbe plynovodnej siete bol použitý nekovový potrubný materiál (polyetylénové
trubky). Postupne v každej ulici bol vybudovaný uličný plynovod, pretože v dobe plynofikácie
bol obrovský záujem o odber zemného plynu zo strany obyvateľstva.
Napojenie odberateľov plynu na uličné plynovody je riešené osadením typizovaných
skriniek DRZ v ktorých je inštalovaný hlavný uzáver plynu, regulátor tlaku plynu ako aj
plynomer. Skrine SRZ sú osadené na hranici pozemku odberateľov. Od skriniek DRZ sú
vybudované vnútorné rozvody plynu k plynovým spotrebičom.
Bola vybudovaná samostatná sieť plynovodná sieť na území oploteného areálu
poľnohospodárskeho družstva za účelom využitia zemného plynu pre vykurovanie objektov
hydinárskej farmy atď.
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Stredotlaková plynovodná sieť postupne bola vybudovaná až do miestnej časti
Balvany. V Balvanoch bol vybudovaný rozvod plynu najmä z dôvodu plynofikácie atypického
sušiarenského zariadenia, ktoré prevádzkovala Šľachtiteľská stanica osív Balvany. Toto
zariadenie je už demontované.
Návrh rozvoja
Bilancia potreby plynu
Výpočet potreby plynu je odvodený z výpočtu potreby tepla pre vykurovanie obytných
objektov, ohrevu TÚV a odhadom pre polyfunkčné objekty. Predpokladaná potreba plynu pre
bytové jednotky je vypočítaná podľa Smernice GR SPP, a.s. Bratislava č.15/2002.
Jednotlivé novonavrhované objekty navrhujeme napojiť z navrhovaných potrubných
rozvodov DN150,100, 80 resp. z RS1200 /miestneho významu/ trasovaných vo verejných
komunikáciách.
spotreba plynu m3/h

Nárast spotreby plynu – hodinová spotreba
Nové plochy - rodinné domy
urbanistické bloky
1/13 – Centrálna časť obce 6 bj.
1/20 – Vizváriho záhrada
18 bj.
1/28 – Pri trati
8 bj.
2/11 – Pri hrádzi
24 bj,
3/6 – Horný koniec
20 bj.
5/7 – Záhrady
4 bj.
6/2 – Vörös
10 bj.
6/4 – Juh I
38 bj.
6/5 – Nová ul.
6 bj.
8/1 – Vinohrady
6 bj.
9/2 – Malé Piesky
4 bj.
spolu
144 bj.
preluky
v katastrálnom území

Kráľka

Celkom
Nové plochy - bytové domy
Urbanistické bloky
1/8 – Centrálna časť obce
6/3 – Vörös
spolu
Celkom

8,4
25,2
11,2
33,6
22,0
28,0
14,0
53,2
8,4
8,4
5,6
201,6

10 bj

14,0

10 bj

14,0

164 bj.

229,6

32 bj.
40 bj.
72 bj.

25,6
32,0
57,6

236 bj.

287,2

164 b.j. x 1,4 m3/hod = 229,60 m3/hod
72 b.j. x 0,8 m3/hod = 57,60 m3/hod
236 b.j
= 287,20 m3/hod
Ročná potreba plynu 287,2 x 3500 m3/rok = 1 005, 200 m3/rok
Pre riešený územný rozvoj obce bude potrebné vypracovať aktuálny odvetvový
generel plynofikácie obce pre zabezpečenie realizácie jednotlivých navrhovaných časti
bývania, občianskej vybavenosti, výroby a rekreácie. V genereli budú stanovené :
- potrebné rekonštrukčné práce súčasných trás plynovodov,
- nápočet nových tlakových pomerov celého systému v obci,
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- projektové parametre pre navrhované rozvojové vetvy plynofikácie jednotlivých súborov
a ulíc v zástavbe obce.
Pred každým plynofikovaným objektom resp. odberným miestom sa vybuduje
samostatná plynová prípojka, ktorá bude vyvedená do prístrešku v ktorom sa umiestni
meracie a regulačné zariadenie. Pred prístreškom 1,0m sa osadí uzatváracia armatúra
/HUP/ príslušnej dimenzie.
V zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja č.2, rok 2008 je vo výhľadovom
období navrhnutá nová trasa vysokotlakového plynovodu v smere východ – západ vedená
južne od obce Vrbová nad Váhom, cez rieku Váh a časť katastrálneho územia obce
Kameničná
- cez lokalitu Vinohrady, medzi zástavbou obce a miestnou časťou Balvany, južným
okrajom Tibetského kanála.
Technické parametre vysokotlakového plynovodu sú zatiaľ stanovené orientačne na kapacitu
1200 DN .
Po príslušnom zhodnotení tohto zámeru v rámci spracovania ÚPN obce je navrhnutá
spresňujúca úprava tak, aby trasa vysokotlakového plynovodu plánovaná v dlhodobom
výhľade nebola vedená práve cez priestor koncepčne dôležitého urbánneho prostredia obce
a v ÚPN obce koncepčne riešeného urbanistického prepojenia centrálnej časti obce
s miestnou časťou Balvany.
Z polohy ÚPN obce Kameničná je navrhnuté, aby výhľadová trasa nového
vysokotlakového plynovodu v severnej polohe bola koncepčne pripravovaná mimo
urbanizované prostredia obcí Vrbová nad Váhom a Kameničná tak, ako je zakreslená v ÚPN
obce.
Po schválení ÚPN obce je potrebné navrhovanú úpravu trasy vysokotlakového
plynovodu príslušným rokovaním premietnuť do ďalšej aktualizácie ÚPN VÚC Nitrianskeho
kraja.
2.13.2.3. Návrh zásobovania teplom
V ÚPN je riešené ako nosné médium pre zásobovanie teplom zemný plyn,
s príslušnými výpočtom očakávanej spotreby.
Príslušné výpočty sú uvedené v kapitole 2.13.2.2
Regulatívy a limity


Návrh teplofikácie predpokladá komplexnú plynofikáciu riešeného územia pre požiadavky
zásobovania teplom s vybudovaním lokálnych zdrojov tepla pre jednotlivé navrhované
objekty, resp. súbory vybavenosti.



Vzhľadom na charakter navrhovanej zástavby nie je vhodné aplikovať centrálne
zásobovanie teplom.



Zásobovanie teplom pre nové aktivity v území je vhodné riešiť individuálnymi zdrojmi
tepla s výkonom do 1 MW na báze zemného plynu.

2.13.2.4. Netradičné energetické zariadenia


Je navrhnuté prednostne uplatňovať progresívny program využitia solárnej energie na
riešenie teplofikácie objektov bývania, občianskej vybavenosti, cestovného ruchu
a výroby formou strešných a blokových kolektorov v záujme skvalitňovania čistoty
ovzdušia a šetrenia tradičných energetických médií.
Je potrebné uplatniť progresívne formy projektovania a realizácie inteligentných budov
s nízkou energetickou náročnosťou prevádzky.



Pre umiestnenie energetických zariadení zameraných na využívanie netradičných
zdrojov energie sú navrhnuté plochy :
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-

v polohe Piesky využívanie solárnej energie formou areálu solárnej elektrárne – PE,
UB 9/16 ,

-

v polohe strednej časti zástavby Balvany druhý areál solárnej elektrárne – PE, UB 9/4

-

v polohe extravilánu MČ Balvany jenergetické spracovanie biomasy v areáli
kogeneračnej bioplynovej stanice – PE, UB 9/5 pre využitie tepla na vykurovanie
priemyselného areálu, súboru občianskej vybavenosti, temperovanie skleníkov
riešeného pestovateľského areálu ovocia a zeleniny.

2.13.3. Elektronická komunikačná sieť a zariadenia
Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska verejnej telekomunikačnej
siete do atrakčného obvodu ATÚ Kameničná. Ústredňa je umiestnená v strede obce oproti
kostolu a je v nej nainštalovaná digitálna telekomunikačná technológia, ktorá umožňuje
rozšírenie kapacity ústredne.
ATÚ v obci Kameničná je prepojená diaľkovým metalickým káblom /DK/
s nadradenou ústredňou v Komárne. Ide o DK Komárno – Kolárovo s odbočkou do ATÚ
Kameničná.
Miestna telekomunikačná sieť v katastri obce Kameničná je realizovaná z ATÚ
pomocou zemných úložných metalických káblov typu TCEPKPFLE s tým, že v kábloch sú
ponechané párové rezervy pre možnosti napojenia nových individuálnych stavieb
a závesným telekomunikačným vedením na telefónnych stĺpoch, k účastníkom
telekomunikačnej siete v obci a priľahlých častí v katastri obce, ktoré ale nie je evidované na
technickej dokumentácii ST, a.s.
Návrh rozvoja
V územnom pláne je navrhnutá výstavba funkcie bývania. Riešenie vychádza
s odsúhlasenej koncepcie budovania telekomunikačnej infraštruktúry pre zabezpečenie
všetkých požiadaviek sídiel na telekomunikačné služby.
Navrhované rozvojové zóny

Počet tf párov

Nové plochy - rodinné domy
urbanistické bloky
1/13 – Centrálna časť obce 6 bj.
1/20 – Vizváriho záhrada
18 bj.
1/28 – Pri trati
8 bj.
2/11 – Pri hrádzi
24 bj,
3/6 – Horný koniec
20 bj.
5/7 – Záhrady
4 bj.
6/2 – Vörös
10 bj.
6/4 – Juh I
38 bj.
6/5 – Nová ul.
6 bj.
8/1 – Vinohrady
6 bj.
9/2 – Malé Piesky
4 bj.
spolu
144 bj.

8 tf párov
20 tf párov
10 tf párov
26 tf párov
22 tf párov
5 tf párov
13 tf párov
42 tf párov
8 tf párov
8 tf párov
5 tf párov
169 tf párov

zobytnenie neobývaných domov
preluky

27 bj.
10 bj

30 tf párov
12 tf párov

v katastrálnom území

10 bj

12 tf párov

181 bj.

223 tf párov

Kráľka

Celkom
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Nové plochy - bytové domy
Urbanistické bloky
1/8 – Centrálna časť obce
6/3 – Vörös
spolu
Celkom

32 bj.
40 bj.
72 bj.

35 tf párov
45 tf párov
80 tf párov

253 bj.

303 tf párov



Rozvoj zariadení elektronických komunikácií v obci a katastri je stanovené riešiť využitím
progresívnej systémovej technológií.



Stanovené je zhodnotiť vývojové pokrytie celého územia katastra pre mobilné
telekomunikačné systémy, pre rozhlas a televízny signál s káblovým rozvodom.



V rozvoji sídla riešiť príslušnú kapacitu telefónnej siete pre jednotlivé realizované obytné
územia a súbory vybavenosti spôsobom káblových rozvodov v uličnej sieti ako záväzný
regulatív.

Z ATÚ Kameničná, ktorá bude vybavená novou modernou technológiou spĺňajúcou
požiadavky na pripojenie moderných telekomunikačných služieb ako internet, prenos dát,
prenos televízneho signálu, ISDN a podobne, bude potrebné vybudovať primárnu miestnu
telekomunikačnú sieť pomocou prípojných metalických káblov typu TCEPKPFLE, ktoré
budú vedené vo výkope do miesta výstavby riešených lokalít.
Nadväzne bude potrebné vybudovať sekundárnu telekomunikačnú sieť káblami
TCEPKPFLE príslušnej dimenzie k jednotlivým účastníkom v riešených lokalitách. Do
hlavných trás primárnej a sekundárnej siete budú priložené rúrky HDPE 40/33 pre
perspektívnu možnosť pripojenia optickej prístupovej siete.
Káblové ryhy pre telekomunikačné káblové rozvody budú urobené v chodníkoch,
resp. v trávnatých pásoch. Pod spevnenými plochami a pod komunikáciami budú káble
uložené do chráničiek FXKVR 110. V prípade križovania alebo súbehu tf vedenia so silovým
vedením bude nutné dodržiavať platné normy STN 33 40 50. Telekomunikačná sieť bude
budovaná ako „pevná“ s použitím montážnych prvkov a káblov tendra Slovak Telecom a.s.
Televízia
V obci Kameničná je realizovaný spoločný systém káblovej televízie, na ktorú je
toho času pripojených 270 televíznych účastníkov. Anténny systém spolu so zosilňovačom
a prídavnými zariadeniami je umiestnený v objekte Obecného úradu Kameničná.
Káblová televízia je riešená sieťou koaxiálnych káblov v zemných káblových ryhách.
Niektorí obyvatelia obce Kameničná majú na domoch individuálne anténne systémy
pre príjem televízneho signálu.
V miestnej časti Balvany a osadách Vinohrady, Lohoť, Kraľka sú v prevádzke len
individuálne anténne systémy.
Návrh predpokladá, že :


na spoločný systém káblovej televízie obce budú zapojené aj nové rozvojové funkčné
zóny bývania , občianskej vybavenosti, výroby, cestovného ruchu,



miestna časť Balvany a osada Vinohrady budú zapojené na spoločný systém káblovej
televízie obce,



pre osady Lohot a Kráľka budú vybodované spoločné systémy káblovej televízie,



pomocou telefónneho rozvodu systému MAGIO (resp. iné) bude zabezpečovaný nový
rozvod telekomunikačnej siete.

Miestny rozhlas
Jestvujúci rozvod miestneho rozhlasu do rozvojových plôch domovej a bytovej
výstavby v obci bude rozšírený podľa požiadaviek územného plánu. Reproduktory miestneho
rozhlasu budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia a pripojené na jestvujúci rozvod
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pomocou závesných káblov. Podľa potreby výkonovej záťaže bude upravený výkonový
stupeň zariadenia miestneho rozhlasu v obci.
Vo všetkých zónach rozvoja budú rozvody riešené zemnými káblami a týmto
spôsobom budú postupne nahradené všetky súčasné nadzemné rozvody na stĺpoch.
2.14.

Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

2.14.1. Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia
vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia
Urbanistická koncepcia rozvoja obce je v komplexe navrhovaných rozvojových aktivít
tohto vidieckeho sídla v rámci regionálnej sídelnej osi Komárno – Kolárovo a riešených
funkčných plôch do návrhového obdobia rok 2023 a v ďalšom výhľade založená na forme :


intenzifikácií zástavby v súčasných zastavaných plochách obce a samostatných osádách,



postupného rastu urbánnej štruktúry sídla a samostatných urbanizovaných lokalít – osád
na disponibilných plochách vonkajšieho obvodu súčasnej zástavby , ktoré sú limitované
-

ekologickou kvalitou daného priestoru,
bonitou poľnohospodárskej pôdy,
stanovenými hranicami chránených území,
tokmi Váhu a jeho ramien, tokmi kanálov,
zariadeniami dopravy a technickej infraštruktúry.
Konkrétne riešenie využitia disponibilných plôch je vyjadrené vo výkresoch č.2, 3, 4

2.14.2. Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie, návrh opatrení na
elimináciu, alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine
V súčasnej prevádzke krajiny katastra obce a návrhu rozvoja vidieckeho sídla sú
evidované negatívne stresové prvky, ktoré sú v ÚPN obce konkrétne riešené opatreniami na
ich elimináciu :


prevádzka regionálnej cesty II/573 cez centrálnu časť obce so stálym nárastom
automobilovej dopravy
-



regulatívmi je určené vymiestniť z obytnej zástavby
-



návrh na riešenie cestného obchvatu,
návrh dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom priebehu cesty
II/573 cez zastavané územie obce tvorbou spomaľovacích stredových ostrovčekov
a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene medzi vozovkami, pešími
chodníkmi a zástavbou domov,
drobné remeselné výroby a dielne,
nadmerný chov domácej hydiny a hospodárskych zvierat, ktorých prevádzka hlukom
a znečisťovaním ovzdušia ohrozuje kvalitu obytného prostredia,

regulatívmi je určený systém opatrení na riešenie technickej infraštruktúry – zásobovanie
pitnou vodou, odkanalizovanie, elektrifikácia, plynofikácia, teplofikácia s využitím
netradičných energetických zariadení, ochrany prírody a krajiny v záujme skvalitnenia
životného prostredia sídla a celého katastra obce.
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2.14.3. Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie
Pozitívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú životné prostredie katastra obce a zástavby
sídla sú :




špecifické krajinné prostredie krajiny Podunajskej roviny a okolia toku Váhu s jeho
ramenami, ktoré navrhovaným riešením územného plánu ponúka široké možnosti na :
- aktívnu revitalizáciu prvkov krajinnej štruktúry územia,
- poznávací cestovný ruch a rekreačno-oddychové pohybové aktivity v katastrálnom
území obce
chránené územia , ktoré sú v katastri obce, resp. na jeho hranici
- prírodná rezervácia Vrbina,
- prírodná rezervácia Malý ostrov,
- prírodná rezervácia Lohotský močiar,
- chránený areál Dropie,
- časť katastrálneho územia tvorí vyhlásené chránené vtáčie územie SKCHVÚ 019
Ostrovné lúky,



vyhlásené významné prírodné prvky ekologickej stability
- BKNR - biokoridor nadregionálneho významu rieka Váh,
- BCR 6 biocentrum regionálneho významu Čerhát– návrh,



biokoridory regionálneho významu
- BKR 9 - Okoličianska mokraď,
- BKR 10 - kanál Kolárovo - Kameničná ,
- BKR 11 - Kameničniansky kanál– návrh..

V ÚPN obce sú navrhnuté ďalšie prvky miestneho systému ekologickej stability, ktoré
je potrebné realizovať konkrétnymi opatreniami v spolupráci zainteresovaných subjektov
štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vlastníkov, resp. prevádzkovateľov pozemkov


navrhované biocentrá miestneho významu
- MBCn1 - Vodná plocha Vörös,
- MBCn2 - Mokrade okolo Býčieho a Tibátskeho kanála,
- MBCn3 - Mŕtve rameno Váhu,
- MBCn4 - lesík Balvany,



navrhované biokoridory miestneho významu
- MBKn1 – Prívodný kanál k ČS Viničné,
- MBKn2 – kanál Stará Častá,
- MBKn3 – biokoridor Piesky-Balvany-Malý ostrov,



navrhované mokrade miestneho významu
- MMVn1 - Mokrade okolo Býčieho a Tibátskeho kanála,
- MMVn2 – Rameno Váhu Konkoly.

2.14.4. Zložky životného prostredia
2.14.4.1. Ochrana čistoty ovzdušia
V ÚPN sú riešené nasledovné opatrenia :


návrhom dopravných opatrení
- výstavby cestného obchvatu cesty II/573 mimo zástavbu obce a ďalších dopravných
opatrení v cestnej sieti,
- obnovením prevádzky železničnej trate s návrhom zavedenia integrovanej regionálnej
prevádzky osobnej dopravy medzi mestami Komárno – Kolárovo,
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je riešene obmedzenie dopadov exhalátov z automobilovej dopravy na životné prostredie
obce,


navrhnutá je komplexná plynofikácia obce ;
stanovený je regulatív vývojovo uplatniť progresívny technologický program využitia
solárnej energie na lokálne kolektory pre vykurovanie objektov bývania, občianskej
vybavenosti a výroby v záujme skvalitňovania čistoty ovzdušia a šetrenia tradičných
energetických médií ;
stanovený je regulatív riešiť nové stavby progresívnou projektovou prípravou
nízkoenergetických a inteligentných objektov,
navrhnuté sú areály solárnej elektrárne a kogeneračnej bioplynovej stanice,



z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla je regulatívmi stanovené riešiť a
prevádzkovo nepripustiť, aby sa v rámci ucelenej zóny bývania tvorili nové prevádzky
remeselnej malovýroby a služby, ktoré by znečisťovali ovzdušie ;
pre už existujúce prevádzky s týmto dopadom sú vytvorené ponukové plochy RV1, RV2,
resp. iné rozvojové plochy výroby na premiestnenie prevádzok,



je navrhnutý záväzný regulatív pre prijatie nariadenia obce k primeranému chovu
domácej hydiny a hospodárskych zvierat tak, aby tento vo vidieckom sídle nepôsobil
negatívne na životné prostredie funkcie bývania a rekreácie v obci a na susedské
vzťahy.

2.14.4.2. Ochrana proti hluku
V ÚPN sú riešené nasledovné opatrenia :


návrhom dopravných opatrení a priestorových úprav koridorov hlavných ulíc obce
návrhom výstavby obchvatu cesty II/573 mimo zastavané územie obce je riešene
obmedzenie dopadov hluku z automobilovej dopravy na životné prostredie obce ;
v ÚPN sú stanovené konkrétne regulatívy na upokojenie automobilovej dopravy v obci na
ceste II/573 a III/06354 pre spoločnú realizáciu so správcom regionálnych ciest,



navrhnuté sú samostatné areály miestnej remeselnej výroby a priemyselnej výroby,
ktoré sú situovane tak, aby hlukom prevádzok nebolo ohrozované životné prostredie
obytnej funkcie obce,



z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla je stanovený regulatív pre prijatie opatrenia
obce, aby sa v rámci ucelenej zóny bývania netvorili nové prevádzky malovýroby a
služby, ktoré by hlukom znehodnocovali životné prostredie ;
pre už existujúce prevádzky s týmto dopadom ( hlavne autoservisné prevádzky ) je
stanovený regulatív na premiestnenie prevádzok, ktoré ohrozujú, resp. znehodnocujú
životné prostredie obytnej funkcie obce.

2.14.4.3. Ochrana vôd
Obec má riešený systém zásobovania pitnou vodou vo vlastnej prevádzke zdroja
a technologického spracovania vody na rozvody do obce.
V rámci plánovaného rozvoja a zvýšenia odberov pri sledovanom rozvoji obce je
navrhnuté napojenie obce na vybudovaný skupinový vodovod Komárno Alžbetin ostrovHadovce- Kameničná.
Obec priebežne rieši etapy odkanalizovania zástavby obce formou odvedenia
splaškových odpadových vôd do obecnej čistiarne odpadových vôd .
Bez riešenia sú dosiaľ samostatné urbanizované lokality Lohot a Kráľka
Ďalším evidovaným zdrojom znečisťovania vôd sú bežné dažďové erózie a
splavované chemické pescitídy používané v poľnohospodárskej výrobe.
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Pre koncepčne sledované zachovanie pôvodných vodných tokov a plôch –
prirodzených mokradí v zastavanom území obce je potrebné prijať samostatné organizačné
opatrenia pre ich vyčistenie a zapojenie do miestnych atraktivít a rekreačno-oddychových
aktivít.
Geologické pomery na území katastra obce sú veľmi rôznorodé z čoho vyplývajú
veľmi premenlivé pomery v režime podzemných vôd. V časti vodných pramenných zdrojov
sa v minulých rokoch prejavili dôsledky dlhotrvajúcich nepriaznivých klimatických pomerov,
ktoré zapríčinili pokles výdatnosti prameňov a hladiny podzemných vôd až na minimálne
hodnoty. Predmetný nedostatok účinne saturujú vybudovaný melioračný systém závlah na
pôdach poľnohospodárskej výroby.
Časť vybudovaných povrchových zavlažovacích kanálov a zariadení tohto systému
už nie je funkčná.
V návrhu ÚPN sú konkretizované riešenia :


Navrhnuté je komplexné zásobovanie pitnou vodou obce z obecného vodovodu, ktorý
bude podľa regulatívu ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja vývojovo napojený na skupinový
vodovod Komárno Alžbetin ostrov v trase Komárno-Hadovce – Kameničná.



Riešené je komplexné odkanalizovanie všetkých objektov a prevádzkových areálov
zástavby obce a časti Vinohrady do jednotného zberača a ďalej do obecnej ČOV.



Navrhnuté je odkanalizovanie samostatných urbanizovaných lokalít Lohot, Kráľka do
lokálnych malých ČOV.



Navrhnutý je súbor regulatívov pre skvalitnenie prostredia tokov v katastri s opatreniami
na zabezpečenie ich prietočnosti a čistoty.



Navrhnuté sú regulatívy pre riešenie programu na obnovu vodných plôch – mokradí
v území a ich zapojenia od miestnych krajinných atraktivít a rekreačno-oddychových
aktivít ;
návrh revitalizácie vodnej plochy Vörös a jej brehového mokraďového prostredia, návrh
obnovy Mŕtveho ramena Váhu a revitalizácie brehového prostredia, revitalizácie
Lohotského ramena, ramena Mŕtveho dunajského ostrova, ramena Medzi Dunajmi,
Býčieho kanála,



navrhnuté sú regulatívy pre riešenie obnovy a rozvoja hydromelioračného systému
poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude podľa Projektu pozemkových úprav aj naďalej
aktívne využívaná.

2.14.4.4. Ochrana proti žiareniu
V návrhu ÚPN sú konkretizované riešenia :


Navrhnuté je organizačné opatrenie, aby monitorovacia kontrola obsahu radónu bola
v obci zabezpečená v rámci prípravy realizácie väčšieho stavebného súboru stavieb
podľa vyhlášky č. 406/1992 Z.z.
o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších
prírodných radiónuklidov.



Zaradiť radónový prieskum do povinného komplexu prác inžinierskogeologickej
predprojektovej prípravy takéhoto súboru v nadväznosti na uznesenie vlády SR
č.588/1997 zo dňa 12.8.1997.

2.14.4.5. Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi v obci je zabezpečované v súlade s Programom odpadového
hospodárstva okresu Komárno a podľa aktuálneho Programu odpadového hospodárstva
obce Kameničná.
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Obec zabezpečuje odvoz TKO na skládku komunálneho odpadu v obci Okoličná na
Ostrove v dvojtýždňových intervaloch. Riadená skládka nemá prevádzkované žiadne
triedenie a separáciu odpadu. Zvoz TKO zabezpečuje firma A.S.A.
V obci je zavedený komplexný separovaný zber odpadu – sklo, plasty, papier,
elektrotechnika atď.).
Jedným z nevyriešených problémov odpadového hospodárstva v okrese a v tejto
časti regiónu je chýbajúce zariadenie pre zber, zhodnocovanie v rôznych formách , alebo
likvidáciu biologických odpadov.
Podľa programu odpadového hospodárstva má sa v obci vybudovať zberný dvor na
separovaný odpad - papier, textil, sklo a železo, ktoré budú zhodnotené ako druhotné
suroviny.
V katastri obce je niekoľko lokalít živelných skládok TKO a stavebného materiálu,
najmä v devastovanom prostredí okolia miestnej časti Balvany. Neveľké divoké skládky sú
roztrúsené po obvode zástavby obce, v rôznych prístreškoch v rámci zástavby, nefunkčných
výrobných a skladových priestoroch, ktoré výrazne znehodnocujú obytné a životné prostredie
obce.
Návrh zásad a opatrení


zabezpečiť odstránenie nanoseného odpadu a revitalizáciu prostredia okolo brehov tokov
všetkých kanálov, jazierka v južnej časti územia obce a prijať opatrenie na zabezpečenie
stálej čistoty,



zabezpečiť likvidáciu živelných skládok v katastri obce, likvidáciu skládok rôznorodého
odpadu po obvode sídla, v starých nefunkčných objektoch, a pod.,



zabezpečenie komplexnej separáciu a zhodnocovania komunálneho odpadu rieši
územný plán návrhom plochy pre umiestnenie zariadení pre druhotné spracovanie a s
využitím ako druhotných surovín v rámci navrhnutého areálu Obecného podniku služieb,



uloženie, zhodnocovanie alebo likvidáciu biologického odpadu je riešené návrhom plochy
pre umiestnenie bioplynovej stanice na prevádzkou na báze biologického odpadu,
návrhom areálu kompostárne biologického odpadu obce,



v rozvoji obce zabezpečiť, aby celá zástavba obce bola komplexne odkanalizovaná do
spoločnej obecnej ČOV,



návrh nových rozvojových zón je riešený s napojením na kanalizačný systém sídla
a odvedením odpadových vôd do obecnej ČOV,



navrhnuté je plošné a kapacitné rozšírenie čistiarne odpadových vôd,



v prevádzke osád Lohot, kráška je navrhnuté riešiť výstavbu odkanalizovania zástavby
do malých ČOV osád.

2.14.4.6. Predpokladané vplyvy činností a výstavby na životné prostredie
Územný plán obce Kameničná je ako strategický dokument podľa rozhodnutia
Obvodného úradu životného prostredia v Komárne bol v etape spracovania konceptu
s riešenými dvomi rozvojovými variantmi predmetom posúdenia vplyvov na životné
prostredie.
Navrhované nové plochy pre zástavbu sú v riešení územného plánu príslušne
hodnotené z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a s návrhom opatrení
pre eliminovanie prípadných negatívnych dopadov.
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov budú v zmysle aktuálnych podmienok podliehať príslušnému postupu
hodnotenia podľa stanovených kritérií súbory stavieb podľa návrhu ÚPN :


všetky upresňujúce územné plány zón, ak bude ich návrh nahrádzať územné konania
jednotlivých stavieb,
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rozvoj priemyselného areálu v polohe zástavby obce podľa stanoveného výrobného
programu a spracovaného vstupného urbanisticko-architektonického riešenia areálu,



urbanisticko-dopravné riešenie obchvatu cesty II/573 mimo zastavané územie obce,

a ďalšie podľa určenia štátnej správy životného prostredia.
2.15.

Vymedzenie a označenie prieskumných miest, chránených ložiskových území
a dobývacích priestorov

Podľa dostupných údajov v katastrálnom území obce nie sú evidované žiadne
prieskumné miesta, chránené ložiskové územia, ani dobývacie priestory.
2.16. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
V rozvoji obce a jej katastrálnom území si vyžadujú zvýšenú ochranu :


chránené územia, ktoré sú v katastri obce, resp. na jeho hranici,



vyhlásené významné prírodné prvky ekologickej stability,



navrhnuté prvky miestneho systému ekologickej stability,
- navrhované biocentrá miestneho významu,
- navrhované biokoridory miestneho významu,
- navrhované genofondovo významné lokality.



hrádzový systém rieky Váh.

2.17.

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárskeho činnosti, návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia
funkcie lesa

2.17.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
poľnohospodárskej pôde
Katastrálny úrad Nitra, Správa katastra Komárno eviduje v katastrálnom území
Kameničná 2 578,2 ha poľnohospodárskej pôdy, čo je 74,70% z celkovej výmery katastra.
Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy je 74,70 : 27,30.
Stupeň zornenia je 91,82% poľnohospodárskej pôdy a 68,59% celej rozlohy
katastrálneho územia obce.
Podľa jednotlivých druhov pozemkov je zastúpenie nasledovné :
Druh pozemku

Výmera ha

orná pôda
Vinice
záhrady
ovocné sady
trvalé trávne porasty
poľnohospodárska pôda
lesné pozemky
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné plochy
výmera celkom
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2367,34
0,05
52,44
101, 77
57,46
2578,06
218,08
223,54
189,61
240,89
3451,21

% z výmery
%
poľnohospodárskej pôdy výmery
91,82
0,001
2,03
3,94
2,22
100,00
-

z celkovej
68,59
0,001
1,51
2,94
1,66
74,70
6,31
6,47
5,47
6,97
100,00
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Kvalita poľnohospodárskej pôdy
Kvalitu poľnohospodárskej pôdy ovplyvnil predovšetkým tok rieky Váh, pravidelné
riečne záplavy a vysoká hladiny podzemnej vody.
V celom k.ú. Kameničná sú pôdy tvorené fluviálnymi sedimentami, prevažne nivné
humózne hliny alebo hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív. Zastúpené sú
všetky typy zrnitosti pôd od ľahkých piesočných až po veľmi ťažké ílovité pôdy.
Podľa charakteristiky bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sa
poľnohospodárska pôda nachádza v klimatickom regióne veľmi teplom, veľmi suchom
nížinnom. Priemerná teplota v januári je –1 až -2ºC a priemerná teplota vo vegetačnom
období je 16 až 17ºC, dĺžka vegetačného obdobia je 242dní, priemerný ročný úhrn zrážok
500 – 550mm.
Z hlavných pôdnych jednotiek sa v území nachádzajú :
Fluvizeme typické karbonátové, ťažké (03), glejové až pelické, veľmi ťažké (13)
Černozeme čiernicové, ľahké, vysychavé (16) čiernicové prevažne karbonátové,
stredne ťažké (17) černozeme typické, prevažne karbonátové, stredne ťažké až ľahké, s
priaznivým vodným režimom (19), černozeme typické, prevažne karbonátové, ťažké (20)
Čiernice typické až pelické, veľmi ťažké (24), čiernice glejové, stredne ťažké
karbonátové aj nekarbonátové (26), glejové, ťažké, karbonátové aj nekarbonátové (27),
čiernice glejové až čiernice pelické, veľmi ťažké, karbonátové aj nekarbonátové (28)
Regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych
pieskoch, ľahké (59)
Organozeme - rašelinové pôdy (95)
Pôdy sú na rovine, bez prejavu plošnej vodnej erózie. Sú však náchylné na
pôsobenie veternej erózie. Pôdy sú bez skeletu, alebo len veľmi mierne skeletovité, hlboké.
Väčšina katastrálneho územia obce je poľnohospodársky intenzívne využívaná,
pričom dominuje orná pôda.
V katastri obce Kameničná je bohaté zastúpenie pôd 1. a 2. triedy kvality.
Pri návrhoch územného plánu obce sa v najväčšej možnej miere využívala
predovšetkým pôda bez poľnohospodárskeho využitia a pôdy skupín kvality 5 a vyššie.
Väčšie plochy sú lokalizované výhradne na pôdach s nižšou kvalitou (5 a viac), pôdy skupín 1
– 4 boli zaberané z dôvodov, keď nebolo možné predmetný návrh lokalizovať v inej polohe
s nižšou kvalitou pôdy.
Výmery poľnohospodárskej pôdy navrhnutých na nepoľnohospodárske použitie
jednotlivých skupín kvality podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) v
zmysle prílohy č.3 k zákonu č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Sú to :
Skupina kvality

Merná
jedn.

Výmera

Skupina 1

ha

11,085

Skupina 2

ha

4,727

Skupina 3

ha

1,985

Skupina 4

ha

0,331

Skupina 5

ha

38,469

Skupina 7

ha

8,025

Spolu

ha

64,622
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Poľnohospodársku pôdu obhospodarujú tri poľnohospodárske podniky :
Agrodružstvo Kameničná – ktorý zamestnáva cca 80 pracovníkov,
BALSEED s.r.o. – ktorý zamestnáva cca 40 pracovníkov,
Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove,
AGRANEX - spoločnosť, ktorá prevádzkuje poľnohospodársky podnik v osade Kráľka.
Časť poľnohospodárskej pôdy obhospodarujú 6 evidovaní súkromne hospodáriaci
roľníci –SHR.

-

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy

Merná jedn.

Výmera

Poľnohospodárske podniky

ha

50,446

Fyzické osoby

ha

11,679

Súkromne hospodáriaci roľníci

ha

2,497

Vyhodnocovanie
dôsledkov
stavebných
zámerov
a iných
návrhov
na
poľnohospodárskej pôde v rámci územného plánu obce Kameničná je riešené v zmysle §13
Zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a Vyhlášky MP SR
č.508/2004 §5.
Návrh územného plánu obce Kameničná predpokladá použitie poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodárske účely na výmere 64,622ha, z toho v zastavanom území obce
na výmere 10,844ha a mimo zastavané územie obce na výmere 53,778ha.
Riešenie územného plánu obce Kameničná nezaberá žiadne plochy
poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami.
Ukazovateľ

Merná
jedn.

výmera

Odňatie poľnohospodárskej pôdy celkom

ha

64,622

Z toho v intraviláne

ha

10,844

ha

53,778

Odvodnenia

ha

-

Závlahy

ha

-

v extraviláne
Vybudované hydromelioračné zariadenia

Najväčšie plochy poľnohospodárskej pôdy navrhnutej a nepoľnohospodárske využitie
zaberajú navrhované nové obytné plochy, ktoré sa rozvíjajú v priamej nadväznosti na
intravilán obce a priľahlé samostatné urbanizované lokality.
Druhý najväčší podiel majú lokality priemyselných areálov. Tie navrhujeme využiť iba v
prípade významnej investície a celoplošného využitia navrhovanej lokality.
Funkčné využitie plôch, navrhnutých na nepoľnohospodárske použitie je nasledovné :
Ukazovateľ

V ZÚ (ha)

Mimo ZÚ (ha)

Spolu (ha)

Bývanie +PH+CR

8,481
-

13,358
3,232

21,839
3,232

Občianska vybavenosť

0,581

4,025

4,606

Bývanie
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Športová vybavenosť

-

6,787

6,787

1,782
-

0,754
18,199

2,536
18,199

Doprava

-

5,356

5,356

Cintorín

-

1,833

1,833

Technická infraštruktúra

-

0,118

0,118

Rekreácia, CR

-

0,116

0,116

10,844

53,778

64,622

Remeselná výroba
Priemyselná výroba

Spolu

Zdôvodnenie navrhovaných lokalít na budúce možné využitie poľnohospodárskej
pôdy na určené funkcie podľa ÚPN obce


Úvodný komentár k postupu spracovania ÚPD obce podľa ktorého bol dopracovaný
návrh s predmetnými lokalitami :
V etape spracovania materiálu „ Oznámenie o strategickom dokumente – ÚPN obce
Kameničná“ vyplynula požiadavka vypracovať koncept ÚPN v dvoch porovnávacích
variantoch aj keď podľa metodiky spracovania ÚPN obcí, ktoré majú menej ako 2000
obyvateľov táto potreba nie je stanovená.
Koncept ÚPN obce bol vypracovaný a prerokovaný v dvoch variantoch rozvoja obce A, B
a jej katastrálneho územia v riadnom konaní aj s príslušným vyhodnotením dôsledkov
stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde. Riešili sa v tejto etape
alternatívne umiestnenia stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde za hranicou
zastavaného územia.
Obec Kameničná v Súbornom stanovisku k spracovaniu návrhu ÚPN obce stanovila
výberom z dvoch variantov spôsob dopracovania konečného riešenia rozvoja so
zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd, nenarušovanie
ucelenosti honov a nesťažovanie obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy
nevhodným umiestňovaním stavebných zámerov, vytváraním častí nevhodných na
obhospodarovanie mechanizmami.
Návrh územného plánu bol v stanovených lehotách riadne prerokovaný. Po zapracovaní
akceptovaných pripomienok z doručených stanovísk do návrhu ÚPN bola podaná na váš
úrad žiadosť o udelenie súhlasu s perspektívnym použitím poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske využitie podľa §13.



Variant územného plánu obce s ďalšou prevádzkou katastrálneho územia a obce bez
územného rozvoja za hranicou zastavaného územia nie je riešený.
Tzv. nulový variant - bez územného rozvoja na poľnohospodárskej pôde by znamenal, že
obec Kameničná sa nemôže ďalej rozvíjať a nenaplnili by sa očakávania z obstarávania
nového územného plánu obce a už zabezpečovanej postupnej investorskej prípravy.
Bolo by odborne nekoncepčné a pre obec neprijateľné sa takýmto programom územného
plánu bez ďalšieho územného rozvoja obce zaoberať.



Zdôvodnenie jednotlivých rozvojových lokalít
Súčasnými geografickými a územnotechnickými danosťami obce :
- lesné komplexy a tok Váhu s jeho ramenným systémom z východnej strany zástavby
obce,
- koridor železničnej trate zo západnej strany zástavby obce,
- poľnohospodárska pôda s chránenými skupinami kvality, kanálmi odvodnenia, závlah
a s plošnými melioračnými zariadeniami v južnej časti extravilánu,
má obec Kameničná limitované územné možnosti pre vyhodnotené požiadavky jej
rozvoja v návrhovom období, aby mohla podľa celoštátnych dokumentov plniť funkcie
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vidieckeho sídla lokálneho významu a tiež sledované vybavenie pre tvorbu podmienok na
komfortný život obyvateľov obce.
Zdôvodnenie lokalít č.1 a 25
Rozvojová funkčná plocha koridoru pre riešenie obchvatu cesty II/573 mimo
zastavané územie obce z dôvodu vývojového nárastu zaťaženia tejto regionálnej
cesty v nadväznosti na realizáciu južného cestného ťahu SR - R8.
Zdôvodnenie lokality č.2
Preluky v okrajovej polohe sídla s drobnými a roztrúsenými poľnohospodárskymi
usadlosťami, s rodinnými domami, plocha je určená na rozvoj bioprogramu v
poľnohospodárskych činnostiach, v spojení s pobytovým ubytovaním, prezentovaním
v rámci programu agroturistiky a plochy bývania typu hospodárskej usadlosti na
veľkoplošných pozemkoch,
Zdôvodnenie lokalít č.2-7
Rozvojové funkčné plochy sú určené pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti
v nadviazaní na súčasnú zástavbu obce.
Poľnohospodárska pôda čiastočne veľkoplošne obrábaná, čiastočne obrábaná
samostatne hospodáriacimi roľníkmi a drobnými vlastníkmi pôdy.
Plochy pre riešenie rozvoja obce boli vybraté z dôvodu, že sú v skupine kvality 5.
Zdôvodnenie lokalít č.8-14
Rozvojové funkčné plochy pre bývanie a občiansku vybavenosť sú v zastavanom
území obce. Tvoria ich prevažne vnútroblokové záhrady rodinnej zástavby
a maloplošné pozemky ornej pôdy bez predpokladu ďalšieho využitia na
poľnohospodársku veľkovýrobu. Plochy sú prevažne v skupine kvality 5, lokalita 9
s výmerou 3,363ha, navrhovaná pre funkciu bývania, je v skupine kvality 2. Lokalita
9 je tvorená dlhými pozemkami záhrad rodinných domov, ktoré navrhujeme na
predelenie a vytvorenie stavebných pozemkov zo zadnej strany, ako prirodzený
spôsob vytvorenia novej ulice.
Zdôvodnenie lokalít č.15, 16
Rozvojové funkčné plochy nadväzujú na súčasný areál poľnohospodárskej výroby
a sú riešené formou doplnenia funkčného bloku výroby pre potreby komunálnych
služieb obce. Pre tieto funkcie bola lokalita navrhnutá z dôvodov, že v súčasnosti nie
je poľnohospodársky využívaná a poľnohospodárska pôda je skupiny kvality 5a7.
Lokalita č.15 je v zastavanom území, na ploche lokality sa nachádza skládka
nedefinovaného odpadu.
Lokalita č. 16 je zarastená náletovou zeleňou.
Zdôvodnenie lokalít č.17
Rozvojová funkčná plocha je navrhnutá pre umiestnenie obchodno-obslužných
objektov záhradníctva. Nachádza sa vo väzbe na súčasnú zástavbu obce pri
obslužnej cestou III/ 06354 Kameničná-Čalovec a novo navrhovanej komunikácii,
ktorá prepája cesty III/0635 s II/573.
Poľnohospodárska pôda je v skupine kvality 7. Vzhľadom k polohe lokality nie je
predpoklad začlenenia do veľkoplošného honu PP.
Zdôvodnenie lokalít č.18
Rozvojová funkčná plocha je navrhnutá pre rozšírenie areálu súčasného cintorína.
Nachádza sa vo väzbe na súčasnú zástavbu obce v priestore medzi obslužnou
cestou III/ 06354 Kameničná-Čalovec a železničnou traťou a pri novo navrhovanej
komunikácii, ktorá prepája cesty III/0635 s II/573.
Poľnohospodárska pôda je v skupine kvality 1, 5 a 7. Vzhľadom k polohe lokality nie
je predpoklad začlenenia do veľkoplošného honu poľnohospodárskej pôdy.
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Zdôvodnenie lokalít č.19, 21, 22
Rozvojové funkčné plochy sú v priestore medzi zástavbou obce a miestnej časti
Balvany, kde je sledovaný urbanistický cieľ spojenia zástavby obce a miestnej časti
Balvany súbormi rodinného bývania, občianskej a športovej vybavenosti. Nachádza
sa medzi železničnou traťou a cestou II/573.
Poľnohospodárska pôda je kvality 1,5a7, je obrábaná, preto je začlenená až do
III.etapy realizácie územného plánu.
Zdôvodnenie lokality č.20
Rozvojovú funkčnú plochu tvorí koridor pre prepojovaciu miestnu komunikáciu a na
obsluhu dotknutých navrhovaných funkčných plôch a tiež na prepojenie ciest č.II/573
a III/06354.
Zdôvodnenie lokality č.23
Rozvojová funkčná plocha pre zariadenie kogeneračnej bioplynovej stanice je
situovaná pri železničnej trati a miestnej komunikácii, v polohe s väzbou na rozvojové
plochy výroby z dôvodu zjednodušenia prevádzky a využitia získanej tepelnej
energie, v dobrej dopravnej prístupnosti z regionálnej cestnej siete pre dovoz surovín
z poľnohospodárskej produkcie.
Poľnohospodárska pôda je kvality 1a4, po likvidácii ovocného sadu, v súčasnej dobe
nie je obrábaná.
Umiestnenie vyplynulo z výhodných územno-technických podmienok, zloženej
technickej infraštruktúry a požiadavky obce navrhnúť energetické zariadenia na báze
obnoviteľných zdrojov.
Zdôvodnenie lokality č.24
Rozvojová funkčná plocha výroby v kategórií priemyselný park je riešená v súlade
so stanoveným rozvojovým programom v ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja v územnej
polohe, ktorá :
- je bez kolízií s obytnou funkciou sídla,
- nie je umiestnená na plochách poľnohospodárskej pôdy osobitne chránenej,
nenarušuje ucelenosť honov a nesťažuje obhospodarovanie poľnohospodárskymi
mechanizmami,
- je v polohe dobrej dopravnej obsluhy cestnej siete - plánovaný obchvat cesty II/573
a železničná trať,
- má požadovanú veľkosť pre kategóriu priemyselného parku.
Plocha je dôležitou funkčnou ponukou pre tvorbu ekonomickej základne obce a
pracovných príležitostí pre jej obyvateľov bez odchádzania za prácou mimo bydliska
a tiež pre spádovú zamestnanosť občanov okolitých sídiel.
Pre umiestnenie bola cielene vytypovaná predmetná poloha, pretože sa nachádza na
poľnohospodárskej pôde v skupine kvality 5 a na pokraji uceleného honu
poľnohospodárskej pôdy aby sa nesťažovalo jej obhospodarovanie. Použitie plôch sa
predpokladá výlučne iba pre umiestnenie hospodársky významnej investície
kategóriu priemyselného parku.
Obec Kameničná by bez navrhovaných plôch výroby stratila možnosť ďalšieho
sociálno-ekonomického rozvoja. Potreba ich riešenia vyplynula z celého procesu
vstupných rokovaní, prerokovania konceptu a prerokovania návrhu územného plánu
obce.
Zdôvodnenie lokality č.26
Rozvojovú funkčnú plochu tvoria pozemky lokality Vinohrady pre doplnenie už
založenej zástavby popri vonkajšej hrádzi a s návrhom využitia pozemkov na rozvoj
súboru zmiešanej funkcie malofariem poľnohospodárstva, agroturistiky a bývania
typu hospodárskych usadlostí v tejto vhodnej lokalite mimo ucelenej zástavby obce
a v priamej väzne na poľnohospodársku pôdu lokality. Obrábanie pôdy je rozdrobené
jednotlivými vlastníkmi prípadne prenajímateľmi.

Ateliér Olympia – ÚPN obce Kameničná
A. Textová časť

109

Kvalita poľnohospodárskej pôdy v okolí osady je výlučne v skupinách osobitne
chránenej pôdy, preto na jej ďalší plánovaný rozvoj môžu byť použité len tieto pôdy.
Zdôvodnenie lokality č.27
Funkčná plocha rieši rozvoj súčasnej strelnice pre športovú a poľovnícku strelnicu
v polohe, kde je okolitá pôda využívaná ako lúčny pasienok pri hrádzi toku rieky Váh.
Kvalita poľnohospodárskej pôdy v okolí súčasnej strelnice je výlučne v skupine
osobitne chránenej pôdy, preto na jej ďalší plánovaný rozvoj môžu byť použité len
tieto pôdy.
Zdôvodnenie lokalít č.28, 29
Rozvojové funkčné plochy v samostatnej osade Kráľka tvoria pozemky v priamom
kontakte so súčasnou zástavbou, ktoré sú určené na rozvoj rodinného bývania
a občianskej vybavenosti osady. Poloha lokality je pri miestnej komunikácii na okraji
ucelene obrábaného lánu, aby sa nesťažovalo jej obhospodarovanie,
poľnohospodárska pôda je v skupine kvality 1.
Kvalita poľnohospodárskej pôdy v okolí osady je výlučne v skupinách osobitne
chránenej pôdy, preto na jej ďalší plánovaný rozvoj môžu byť použité len tieto pôdy.
Zdôvodnenie lokality č. 30
Funkčná rozvojová plocha je určená na výstavbu areálu čistiarne odpadových vôd
osady Kráľka v polohe, ktorá sa poľnohospodársky nevyužíva.
Zdôvodnenie lokality č.31
Funkčná plocha je určená pre vybudovanie náučnej vybavenosti ochrany prírody na
okraji chráneného areálu Dropie, v okrajovej polohe uceleného honu, aby sa
nesťažovalo jej obhospodarovanie.
Zdôvodnenie lokality č.32
Funkčná plocha je určená pre areál zariadenia základnej občianskej vybavenosti
samostatnej osady Lohot, v okrajovej polohe pri ceste II/572 a miestnej ceste
k osade, aby sa nesťažovalo obhospodarovanie pôdy.
Kvalita poľnohospodárskej pôdy v okolí osady je výlučne v skupine osobitne
chránenej pôdy, preto na jej ďalší plánovaný rozvoj môžu byť použité len tieto pôdy.
Vyhodnotenie stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde so
zreteľom na doteraz nepoužité plochy v rámci zastavaného územia obce k 1.1.1990.
Zastavané územie obce k 1.1.1990 bolo stanovené v súlade s princípom maximálnej
ochrany okolitej poľnohospodárskej pôdy, priebeh hranice sleduje skutočne zastavané
územie obce. Doteraz nevyužité plochy sú malého rozsahu a sú rozptýlene po celej obci.
Tvoria ich preluky v uličnej zástavbe, vnútrobloky rodinnej zástavby, väčšie plochy záhrad
a políčok za rodinnými domami.
V etapách spracovania konceptu a návrhu ÚPN obce boli v prvom rade navrhnuté na
využitie tieto voľné plochy v zastavanom území, čo je zrejmé z grafického riešenia.
Súvislé čiastočne nezastavané plochy vhodné pre rozvojové ciele územného plánu
sa nachádzajú len v dvoch častiach územia obce.
Vo východnej časti obce pri starej vážskej hrádzi sa nachádzajú súvislé plochy
záhrad a polí, ktoré sú vhodné na zástavbu s funkčným využitím pre bývanie v rodinných
domoch (urbanistický blok 2/11/B1) – lokalita 9.
V západnej časti zastavaného územia obce, medzi železničnou traťou a cestou
k poľnohospodárskemu podniku popri miestnom lesíku, sa nachádza menšia čiastočne
zastavaná plocha záhrad a záhumienkov, ktorá však má obmedzenia funkčného využívania
vyplývajúce z ochranného pásma železnice a hygienického ochranného pásma živočíšnej
výroby umiestnenej v poľnohospodárskom podniku. V návrhu územného plánu je táto plocha
riešená pre rozvoj zmiešanej funkcie bývania a malovýroby, remeselnej výroby a výrobných
služieb (urbanistický blok 4/3/RVB, 4/4/RV ) – lokalita 14.
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V rozľahlejších záhradách vnútroblokov rodinnej zástavby (urbanistický blok 1/8/B2,
1/13/B1, 1/20/B1, 1/28/B1) – lokality 10,11,12,13 rieši územný plán rozvoj obytnej funkcie
v súlade so stanovenými princípmi.
Vo voľných prelukách pri miestnych komunikáciách - urbanistický blok 1/1/OV,
1/17/OV, 2/15/OV1 je navrhovane doplnenie nevyhnutných zariadení funkcie občianskej
vybavenosti.
V rámci zastavaného územia sa nenachádzajú žiadne iné doposiaľ nezastavané
plochy, ktorým by návrh ÚPN neurčil vhodné funkčné využívanie.
Pre plánovaný rozvoj obce na dlhodobé obdobie, v úrovni územného plánu obce je
riešené návrhové obdobie 15 rokov, sú tieto plochy v rámci zastavaného územia
nedostatočné.
Bez použitia plôch za zastavaným územím nie sú v obci disponibilné plochy pre
umiestnenie hospodársky a sociálne významných investícii nevyhnutných pre zabezpečenie
ekonomickej stability, trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania životnej úrovne pre
obyvateľov obce.
Záver z prerokovania návrhu územného plánu obce
V postupe podľa §13 ods.2
zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane využívania
poľnohospodárskej pôdy Krajský pozemkový úrad v Nitre stanoviskom č.j. 2010/0091 z dňa
24.06.20010 udelil súhlas s možným budúcim použitím poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely
I. súhlas sa týka nasledovnej poľnohospodárskej pôdy :
v zastavanom území obce
- lokality č. 8 – 15,
mimo hranicu zastavaného územia obce
- lokality č. 1 – 7,
lokality č. 17 – 32.
II. súhlas sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok :
1. Pre účely navrhovanej výstavby, súvisiacich a podmieňujúcich investícií je možné
použiť iba poľnohospodársku pôdu uvedenú v tomto súhlase.
2. Na ploche trvalého odňatia bude jednotlivým investorom uložená podľa §17 zákona
povinnosť vykonať skrývku ornice a podorničia. V tejto súvislosti jednotliví investori
predložia bilanciu skrývky humusového horizontu spracovanú podľa prílohy k vyhláške
MP SR č. 508/2004 Z.z..
3. V prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom realizácie
podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície je potrebné
postupovať v zmysle ust. §18 ods.2 zákona.
4. Pri zástavbe lokality prísne dodržovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy
ustanovené v §12 zákona, zvlášť zásahu nevyhnutnosti a odôvodneného rozsahu ( so
zreteľom na odsúhlasenú funkciu) pričom zástavbu navrhovať tak, aby nevznikali
plochy so sťaženým obrábaním poľnohospodárskej pôdy , ktorá v rámci lokality nebude
dotknutá rozhodnutím podľa §17 zákona.
5. Zaplatiť do štátneho rozpočtu odvod za odňatie pôdy.
V prípade zásahu do hydromelioračných zariadení je investor povinný tieto uviesť do
funkčného stavu.
Záber poľnohospodárskej pôdy pre jednotlivé investície a ich rozmiestňovanie na danej
lokalite projektovať v odôvodnenom rozsahu.
Lokalita č.3,5,6 môže byť použitá pre potreby bývania až po vyčerpaní pôdy na ostatných
lokalitách uvedených v tomto súhlase a určených na bývanie.
Pri lokalitách určených na bývanie – tieto rozdeliť na funkčné celky (miestna komunikácia
a k nej prislúchajúce pozemky určené pre IBV a BD s napojením na existujúcu cestnú sieť)
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tak, aby sa celky zastavovali postupne. Pri vydaní prvého stavebného povolenia pre potreby
IBV a BD v takomto funkčnom celku musí byť podľa schválenej bilancie skrývky ornice
odhumusovaná parcela určená na cestu, pričom na túto cestu musí byť vydané stavebné
povolenie. Pri zaplnení takéhoto funkčného celku na 80% je možné otvoriť nový funkčný
celok.
Lokalita č. 26 – viacúčelové poľnohospodárske stavby s doplnkovou rekreačnou funkciou.
V tomto prípade obecné zastupiteľstvo určí maximálne možnú výmeru zástavby jednotlivými
stavebnými objektmi tak, aby nedošlo k devastácií oblasti a to aj s dopadom na okolitú
poľnohospodársku pôdu.
Lokality určené pre priemysel a výrobu rozdeliť a zaberať postupne tak, aby sa nevytvárali
nezastavané enklávy a preluky. Investorov na danej lokalite umiestňovať tak, aby&
z celkového záberu zelené plochy tvorili max.25 %.
V prípade ak bude vybudované oplotenie okolo celého areálu toto umiestňovať tak,
aby nedošlo k obmedzovaniu veľkovýrobného obrábania poľnohospodárskej pôdy, ktorá
nebola dotknutá týmto súhlasom (cca 0,50 m od vlastníckej hranice) a zároveň tieto plochy
za oplotením zabezpečovať proti rozširovaniu burín. Výsadbu drevín na styku
s poľnohospodárskou pôdou navrhovať a uskutočňovať tak, aby nedochádzalo z titulu
tienenia k obmedzovaniu poľnohospodárskej výroby na okolitej poľnohospodárskej pôde.
6. Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nebude spĺňať zásady ochrany
poľnohospodárskej pôdy podľa §12 zákona, ObPÚ v Komárne pre danú investičnú
akciu súhlas s odňatím nevydá.
III. Tento súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej
činnosti na predmetnej poľnohospodárskej pôde.
IV. Pred fyzickým odňatím poľnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať Obvodný
pozemkový úrad v Komárne o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona.
VI. Každá zmena týkajúca sa parciel, nárastu
poľnohospodárskej pôdy podlieha novému súhlasu.

výmery

a funkčného

využitia

Podľa tohto rozhodnutia Krajského pozemkového úradu v Nitre je dopracovaný návrh
územného plánu obce.
Podrobnejší prehľad podľa jednotlivých lokalít je uvedený v tabuľkách č. 1 -3 :
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Celkom
v ha

2,608

2,608

z toho
skupi
výmera
na
v ha
BPEJ
5
2,608

Vykonané
hydromeliora
čné
zariadenia
(závlaha,
odvodnenie)

FO

-

II.-III.

9

Kameničná

Bývanie

3,363

3,363

2

3,363

FO

-

I.

10

Kameničná

Bývanie

1,193

1,193

5

1,193

FO

-

II.-III.

11

Kameničná

Bývanie

1,113

1,113

5

1,113

FO

-

I.

12

Kameničná

Bývanie

0,204

0,204

5

0,204

FO

-

I.-II.

13

Kameničná

Občianska vybavenosť

0,581

0,581

5

0,581

FO

-

I.-II.

14

Kameničná

Remeselná výroba

0,942

0,942

5

0,942

FO

-

I.-II.

15

Kameničná

Remeselná výroba
Bývanie
Občianska vybavenosť
Remeselná výroba

0,840
8,481
0,581
1,782

0,840

7
2
5
7

0,840
3,363
6,641
0,840

FO
Fyzické
osoby
10,844ha

-

I.-II.
I.
4,476ha
I.-II.
2,567ha
II.-III.
3,801ha

Lokality
Spolu

-

Spolu

10,844

10,844

10,844

10,844

Iná informácia

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

časová etapa
realizácie

Lok Katastr.úze
.č. mie
Funkčné využitie
8
Kameničná Bývanie

Výmera
lokality
celkom
v ha

Užívateľ
poľnohospodár
skej pôdy

Tabuľka č. 1 : Prehľad lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej
pôdy v rámci navrhovaných zámerov návrhu UPN obce Kameničná
v rámci zastavaného územia

3,363ha
Alt 0

3,363ha
Alt 0

Poznámka: PD = poľnohospodárske družstvo FO = fyzické osoby

Tabuľka č. 2 : Prehľad stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde v rámci návrhu UPN obce Kameničná - mimo zastavaného územia

Iná informácia

Funkčné využitie

časová etapa
realizácie

Celkom
v ha

Vykonané
hydromelioračné
zariadenia
(závlaha, odvod.)

Lok Katastr.úze
.č. mie

Užívateľ
poľnohospodársk
ej pôdy

Výmera
lokality
celkom
v ha

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

PD

-

I.-II.

2,567ha
Alt 0

FO

-

I.-III.

PD

-

III.

PD

-

II.-III.

PD

-

II.-III.

4,941

PD

-

II.-III.

0,687
0,467
0,287
0,145
0,945
0,639
0,249
1,039
1,883
0,193
0,052
0,194
1,903

PD

-

I.

PD

-

I.-II.

PD

-

I.-III.

PD

-

I.

0,945ha
Alt 0

PD

-

I.

1,039ha
Alt 0

PD

-

I.

0,193ha
Alt 0

PD

-

II.-III.

z toho
skupi
výmera
na
v ha
BPE
J
1
2,567
5
0,755
5
0,735

1

Kameničná

Doprava

3,322

3,322

2

Kameničná

Bývanie+PH+CR

0,735

0,735

3
4

Kameničná

Bývanie

1,393

1,393

5

1,393

Kameničná

Občianska vybavenosť

3,394

3,394

5

3,394

5

Kameničná

Bývanie

0,583

0,583

5

0,583

6

Kameničná

Bývanie

4,941

4,941

5

7

Kameničná

Bývanie

0,687

16

Kameničná

Remeselná výroba

17

Kameničná

Občianska vybavenosť

0,145

0,145

18

Kameničná

Cintorín

1,833

1,833

19

Kameničná

Bývanie

2,922

2,922

20

Kameničná

Doprava

0,439

0,439

5
5
7
5
1
5
7
1
7
1
5
7
1

21

Kameničná

Športová vybavenosť

5,935

5,935

0,687
0,754
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7

1,903ha
Alt 0

4,032
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22

Kameničná

Bývanie

1,198

1,198

23

Kameničná

Priemyselná výroba

0,852

0,852

24

Kameničná

Priemyselná výroba

17,347

17,347

25

Kameničná

Doprava

1,595

1,595

26

Kameničná

Bývanie+PH+CR

2,497

2,497

27

Kameničná
Kameničná
-Kráľka
Kameničná
-Kráľka
Kameničná
-Kráľka
Kameničná
-Kráľka
Kameničná
-Lohot

Športová vybavenosť

0,852

Občianska vybavenosť

28
29
30
31
32

Lokality
Spolu

0,935
0,263
0,521
0,331
17,347
0,628
0,690
0,277
0,512
1,985

0,852

1
7
1
4
5
1
5
7
2
3
2

0,386

0,386

Bývanie

1,634

Technická vybavenosť
Rekreácia, CR

I.

0,935ha
Alt 0

PD

I.-III.

Alt 0

PD

III.

PD

-

PD

-

I.-II.

0,628ha
Alt 0

SHR

-

I.-III.

Alt 0

0,852

PD

-

II.-III.

Alt 0

1

0,386

PD

-

I.-II.

Alt 0

1,634

1

1,634

PD

-

II.-III.

Alt 0

0,118

0,118

1

0,118

PD

-

I.

Alt 0

0,116

0,116

1

0,116

PD

-

I.-III.

Alt 0

Občianska vybavenosť

0,100

0,100

0,100

FO

-

Bývanie
Bývanie+PH+CR
Občianska vybavenosť
Športová vybavenosť
Remeselná výroba
Priemyselná výroba
Doprava
Cintorín
Technická vybavenosť
Rekreácia, CR

13,358
3,232
4,025
6,787
0,754
18,199
5,356
1,833
0,118
0,116

11,085
1,364
1,985
0,331
31,828
7,185

Fyzické
osoby
0,835ha
PD
50,446h
a
SHR
2,497ha

Spolu

53,778

1
1
2
3
4
5
7

53,778

53,778

-

I.-II.

Alt 0

I.
7,197ha
I.-II.
6,157ha
I.-III.
4,345ha
II.-III.
17,339ha
III.
18,740ha

3,608 Alt0
2,497 Alt0
0,486 Alt 0
2,755 Alt 0
0,852 Alt 0
3,388 Alt 0
0,945 Alt 0
0,118 Alt 0
0,116 Alt 0

53,778

Alt 0
14,765ha

PH = poľnohospodárstvo
CR = cestovný ruch
PD = poľnohospodárske družstvo
FO = fyzická osoba
SHR = súkromne hospodáriaci roľníci

Tabuľka č. 3 : Prehľad stavebných zámerov vo výhľade

Výmera
lokality
(ha)

skupina
BPEJ

1,046

5

6,453

5

Bývanie

2,828

1,5

Bývanie

0,548

1

Bývanie

10,875

Lok
.č.

Katastr.územie

I.

Kameničná

II.

Kameničná

Bývanie

III.
IV.

Kameničná
Kameničná

Lokality
spolu

Funkčné využitie
Bývanie
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2.17.2. Vyhodnotenie predpokladaného rozsahu využívania lesných pozemkov na iné
účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia, alebo obmedzenia využívania
lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov
V ÚPN obce je riešený rozvoj verejnej dopravnej vybavenosti – obchvat cesty II/573,
ktorý prechádza cez niekoľko menších lesných celkov.
Trasa obchvatu vyplýva z celkového charakteru krajiny a jej obmedzení a lesné celky
pretína v najmenšej možnej dĺžke.
Riešený je tiež rozvoj terajšej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa v súčasnosti
nachádza na lesných pozemkoch v severovýchodnej okrajovej polohe obce. Jej rozvoj sa
predpokladá v rozšírením v terajšej lokalite.
Tabuľka č. 4

Katastr.
územie

Funkčné využitie
Technická
1 Kameničná
vybavenosť
2 Kameničná Doprava
3 Kameničná Doprava
Technická
vybavenosť
Lokality
Doprava
Spolu
Spolu

Výmer
a
lokalit
y
časová
Iná
celko
etapa
informá
mv
realizácie
-cia
ha
0,179

I.-II.

0,215
0,070

I.-II.
I.-II.

0,179
0,285

I.-II.
0,464

0,464

0,464

2.17.3. Časová postupnosť odnímania poľnohospodárskej pôdy a záberov lesnej pôdy
pre rozvojové funkcie obce
Urbanistická koncepcia navrhuje etapizáciu odnímania poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske použitie nasledovne :
Tabuľka č. 5
V ZÚ (ha)

Mimo ZÚ
(ha)

Spolu (ha)

I.

4,476

7,197

11,673

I.-II.

2,567

6,157

8,724

I.-III.

-

4,345

4,345

II.-III.

3,801

17,339

21,140

-

18,740
53,778

18,740

Časová etapa

III.
Spolu

10,844
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Urbanistická koncepcia navrhuje etapizáciu záberov lesných pozemkov na použitie
nasledovne :
Tabuľka č. 6

1
2
3

Katastr.
územie
Kamenič
ná
Kamenič
ná
Kamenič
ná

Lokality
Spolu

Funkčné využitie
Technická
vybavenosť

Časová
etapa
realizácie

Výmera
lokality
celkom
v ha

I.-II.

0,179

Doprava
Doprava
Technická
vybavenosť
Doprava
Spolu

I.-II.
I.-II.

0,215
0,070
0,179

I.-II.
0,285
0,464

2.18. Postup obstarávania ďalších územnoplánovacích materiálov a
realizácie ÚPN obce

etapizácia

Schválený územný plán obce je záväzným dokumentom pre následné etapovité
zabezpečenie podrobných územnoplánovacích materiálov pre navrhované funkčné zóny
obce a osád jej katastrálneho územia v zmysle § 4 a §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov formou územných plánov zón
(§23 zákona), resp. územnoplánovacích podkladov (§4 zákona).
2.18.1. Určenie na ktoré časti rozvoja obce bude spracovaný ÚPN zóny
Nie je určený záväzný regulatív, na ktoré časti obce je nutné zabezpečiť stupeň
spresňujúceho územného plánu zóny.
Orgán územného plánovania Obec Kameničná, po zhodnotení nevyhnutnosti
zabezpečiť príslušnú podrobnú formu záväznosti riešenej zóny, resp. lokality, môže určiť
vypracovanie spodrobňujúceho územnoplánovacieho dokumentu vo forme územného plánu
zóny.
Navrhované rozvojové plochy zón bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie
a priemyselnej výroby budú podrobne riešené v stupni územnoplánovacích podkladov –
vypracovaním urbanistickej štúdie na každú navrhovanú zónu.
2.18.2. Etapizácia realizácie územného plánu
Urbanistická koncepcia rozvoja obce v územnom pláne je riešená v súlade s §2 ods.
d) a i) stavebného zákona v časovom a vecnom programe k návrhovému obdobiu roku
2023.
Realizácia územného rozvoja obce navrhnutá územným plánom je riešená
v nasledovnej časovej a vecnej postupnosti :
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Tabuľka č. 7
Funkcia

Urbanistické bloky

I.etapa

II.etapa

III.etapa

2010- 2014

2015-2019

2020-2023

A1

Preluky

x

x

x

A2

1/2, 1/5, 1/10, 1/12, 2/2, 2/7, 9/2

x

x

x

B1

3/6, 5/7, 2/11, 1/28, 6/5

x
x

x

1/20, 1/13,6/4, 11/3
6/2
B2

1/8

x
x

6/3
OV

1/1, 1/17, 2/15, 1/9, 5/1, 11/4, 10/2

x
x

6/1, 6/9
Š

1/15

x

x
x

x

x

x

x

x

x

5/6, 7/4
R

x

7/1, 6/11, 8/3,

x

6/14

x

3/5

x

AGR

6/12, 8/1

x

x

x

C

4/11

x

PV

4/5, 9/8, 9/10, 6/13, 9/6

x

x

x

PVS

4/6, 9/7, 4/10, 9/13, 9/14, 9/15

x

x

x

RVB

4/3

x

x

RV

4/4, 4/9

x

x

OH

4/8

x

x

P

5/10

x

x

PP

9/9

PE

9/4, 9/5, 9/16

x

x

D

7/5, obchvat cesty II/573

x

x

TZ

11/2

x

1/4, 7/3

x

Z

6/7

x
x
x

x
x

x

2.18.3. Návrh konkrétnych úloh pre riešenie v I. etape realizácie ÚPN obce
Jednotlivé funkčné plochy rozvoja obce určené územným plánom budú podľa
stanovenej etapizácie riešené formou následne zabezpečených podrobných urbanistickoarchitektonických, územnotechnických a krajinných štúdií, resp. územnými plánmi zón
s podrobným rozpracovaním regulatívov stanovených ÚPN obce a stanovením
zastavovacích podmienok v riešenom území.
Tieto územnoplánovacie podklady a územné plány zón budú záväzným materiálom pre
návrh umiestnenia stavby alebo súborov stavieb v území, pre vypracovanie dokumentácie k
územným konaniam a následné zabezpečovanie projektov pre stavebné povolenie
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jednotlivých stavieb bývania, občianskej vybavenosti, dopravy, inžinierskej vybavenosti
a pod.
Návrh v rámci zástavby obce


Upresňujúce urbanistické štúdie zón bývania
- dostavba prelúk A1, A2
- zóny v ÚB – 1/8,1/13, 1/20, 2/11, 3/6, 6/2, 6/4, 6/4.



Upresňujúce urbanisticko-architektonické štúdie jednotlivých zón občianskej vybavenosti
resp. ÚPN zón podľa vývojovej požiadavky.
Súčasťou riešenia bude aj tvorba navrhovaných námestí obce.



Upresňujúca urbanisticko-dopravná a sadovnícka štúdia medzi ulicami G.Steinera
a Hlavnou ulicou pri kostole s funkciou D1 - obytná ulica.



Dopravno-urbanistická a sadovnícka štúdia regulácie a prestavby verejných priestorov
ulíc obce so skľudnením motorovej dopravy na cestách II/573 a III/06354 a úprav
okolitého prostredia v zastavanom území obce.

Návrh v rámci katastra obce


Urbanisticko-dopravná štúdia obchvatu cesty II/573 mimo zástavby obce a napojovacej
križovatky cesty III/06354.



Urbanisticko- dopravná štúdia peších a cyklistických trás v rámci katastra obce podľa
návrhu dopravy - smery z obce - na hrádzi Váhu,
- do mesta Komárno
- do mesta Kolárovo.

2.18.4. Legislatívne opatrenia


Postup rozvoja obce zabezpečovať v príslušnom postupe formou upresňujúcich
územnoplánovacích podkladov a dokumentov - urbanistických štúdií, územných plánov
zón - v zmysle § 4 a §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov pre územné a stavebné rozhodovanie.



V súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov, podľa § 30, odst. 4 bude v lehote do 4 rokov po schválení
územného plánu preskúmané, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo
obstaranie nového územného plánu.



V zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť podľa stanovených podmienok tohto zákona
príslušné materiály posúdenia vplyvov návrhu rozvoja jednotlivých zón a areálov na
životné prostredie.
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2.19. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov
Územný plán premieta všetky aktuálne zámery rozvoja obce Kameničná a evidované
celospoločenské ciele rozvoja v rámci sídelnej štruktúry regiónu okresu Komárno
k návrhovému obdobiu roku 2023.
Návrh rozvoja podľa spracovania jednotlivých funkčných plôch, dopravy, technickej
vybavenosti, zložiek ochrany a tvorby životného prostredia nevytvára žiadne konfliktné
vzťahy, ktoré by mali znamenať zhoršenie podmienok života obyvateľov obce
a samostatných urbanizovaných osád.
Rešpektované sú pritom všetky stanovené ochranné obmedzenia dopravy, technickej
infraštruktúry, ochrany prírody a krajiny, územného systému ekologickej stability.
Dokument vytvára podmienky pre vyvážený vývojový proces rozvoja obce ako sídla
miestneho významu s funkciami :


bývania - v rozsahu na navrhovaný stav cca 2 650 obyvateľov s riešením funkčných
plôch pre cca 260 nových bytových jednotiek k návrhovému roku pre tento typ
vidieckeho sídla v sídelnej štruktúre regiónu,



občianskej vybavenosti - v rozsahu príslušných urbanistických štandardov a štruktúre
pre zabezpečenie komfortného života obyvateľov obce bez potreby cestovania za
základnou a vyššou vybavenosťou do okolitých sídiel a pre rekreačnú návštevnosť
mikroregiónu,



výroby - pre zvýšenie zamestnanosti obyvateľov priamo v obci, tiež ponuku pre nové
pracovné miesta v rámci regiónu v priemyselnom sektore a komunálnej malovýrobe,
výrobných službách, poľnohospodárstve na plochách, ktoré neohrozujú kvalitu bývania v
obci,



cestovného ruchu, rekreácie, športu - pre obyvateľov obce, aj ako ponuka pre
obyvateľov okolitých obcí a miest na regionálnej sídelnej osi Komárno - Kolárovo a pre
dennú rekreačnú návštevnosť – vo forme vybavenosti prímestskej rekreačnej zóny
a aktivít v krajinnom prostredí rekreačného priestoru Kameničná,



dopravy a technickej infraštruktúry – pre zvýšenie hybnosti obyvateľov, kvality
životného prostredia a štandardu života v obci,



tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability, ochrany prírody pre výrazné skvalitnenie súčasného stavu krajinného obrazu, systému ekologickej
stability územia, životného prostredia obce a jej katastrálneho územia v priemete na
tvorbu atraktivity krajinného prostredia tejto časti regiónu.
Súborné možno konštatovať, že Územný plán obce Kameničná k návrhovému

obdobiu roku 2023 rieši rozvojový program, ktorý je v súlade s celospoločenským
cieľom tvorby optimálnych podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a kvalitný život v
tomto vidieckom sídle, ktoré sa bude vyvíjať ako súčasť sídelnej štruktúry na osi
Komárno – Kolárovo.
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