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A2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
A2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce /územie jednej obce, alebo viacerých obcí na základe
údajov z katastra nehnuteľností/ a záujmového územia
A2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny /hlavne u malých obcí/
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu
A2.2.1.Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN-O
A2.2.2.Zhodnotenie výsledkov prerokovania konceptu riešenia ÚPN-O s príslušnými orgánmi
štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v rámci ÚPN-O
A2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
A2.3.1.Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, výhľadová veková skladba,
index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/
A2.3.2.Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho sociálne
bývanie, Celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia/
A2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do
systému osídlenia
A2.4.1.Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie
širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál a územný rozvoj obce
A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie
A2.4.3.Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne
chránených častí prírody a krajiny
A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území
A2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
A2.5.1. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce
A2.5.2.Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene,
a ostatných plôch
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
A2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území
A2.6.1.Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových a komunikačných väzieb,
na území obce
A2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby
a rekreácie
Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie
A2.7.1. Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry
A2.7.2. Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné služby, ostatná vybavenosť/
A2.7.3. Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti
A2.7.4. Kapacity a štruktúra zariadení
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Výrobné územia
A2.7.5.Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba,
lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/
A2.7.6.Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej
základne a ich lokalizácia
A2.7.7. Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných pásiem
A2.7.8. Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných zámerov
Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo
A2.7.9. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu
A2.7.0. Kapacity, plošné nároky a lokalizácia území a zón
A2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce
A2.8.1. Súčastné zastavané územie
A2.8.2. Navrhované územie na zástavbu
A2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
A2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami
A2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
A2.12. Návrh verejného dporavného a technického vybavenia
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
A2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území
a dobývacích priestorov
A2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
A2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, sociálnych
a územno – technických dôsledkov
A2.18. Návrh záväznej časti
A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia vrátane limitov využitia
územia
A2.18.2.Verejnoprospešné stavby

Obsah grafickej časti:
1A širšie vzťahy, M=1:25000
1B širšie vzťahy, M=1:10000
2 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov. Usporiadania územia, M=1:5000
3 výkres dopravného riešenia, M=1:5000
4 výkres vodného hospodárstva, M=1:5000
5 výkres energetiky, M=1:5000
6 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES, M=1:10000
7 výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M=1:10000
8 verejnoprospešné stavby, M=1:5000
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A1. Základné údaje
A1.1.

Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán
rieši

A1.1.1. Údaje o dôvodoch obstarania UPD
Obec v čase obstarávania územného plánu nemala vyhotovenú žiadnu územnoplánovaciu
dokumentáciu. Bolo to brzdou jej rozvoja, ako aj brzdou rozhodovania sa obecnej samosprávy
o vhodnosti stavebných aktivít v obci. Taktiež obec bez schváleného územného plánu sa nemôže
uchádzať o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu, alebo prostriedkov Európskej únie.

A1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
Obstarávateľom ÚPD je obec Źemberovce. Má IČO 00307700.
Zhotoviteľom ÚPN-O Žemberovce je architektonický ateliér AVENIR, Ing. arch. Martin Cifra so
sídlom v Nitre,Dlhá 3, DIČ : 1031490284, číslo autorizačného osvedčenia:0524 AA 1234,
IČO: 30402468.

A1.1.3. Hlavné ciele riešenia
V súlade so zadaním definujeme ciele riešenia nasledovne: "Cieľom obstarania územného
plánu je, aby obec mala zabezpečený kontinuálny rozvoj, ktorý vyhovuje požiadavkám doby a
potrebám jej obyvateľstva". Územný plán sídelného útvaru rieši funkčné vymedzenie a
usporiadanie plôch a stanovuje základné zásady organizácie územia, postup pri jeho využití a
podmienky výstavby v obci. Cieľom územného plánu je zároveň schváliť navrhnutú
urbanistickú koncepciu na rozvoj sídla, ako platnú územno - plánovaciu dokumentáciu pre
rozhodovanie o lokalizácii a usmerňovaní prípravy stavebných akcií v obci. Časové riešenie
územného plánu uvažuje s návrhovým obdobím o 2O rokov, čiže s rokom 2O27.

A1.2.

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak
existuje a predchádzajúcej dokumentácie

Obec Žemberovce nemala dosiaľ vyhotovenú územnplánovaciu dokumentáciu.

A1.3.
Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným
stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu, ak sa
nevypracoval koncept
A1.3.1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD
s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou
Obsah tejto kapitoly bude možné doplniť až po prerokovaní návrhu ÚPN-O. Teraz sa vyexpeduje
objednávateľovi ÚPN-O v návrhu riešenia za účelom, aby mal podklad na prerokovávanie. Po
definovaní pripomienok k ÚPN-O sa Obecné zastupiteľstvo rozhodne, ktoré pripomienky
zapracovať do ÚPN-O. V súlade s týmto procesom sa po jeho ukončení môže napísať táto
kapitola.

A1.3.2. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním /pôvodne UHZ/.
Všetky požiadavky zo zadania sú v rámci ÚPN-O riešené. Sú zrejmé z výkresu záujmového
územia a komplexného urbanistického riešenia.
Hodnotiť bod po bode súlad riešenia ÚPN-O so zadaním by bolo zbytočne rozvláčne, sústredíme
sa heslovite na nosné časti riešenia.
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V zmysle požiadavky zadania sme v ÚPN-o definovali nosnú vzťahovú sústavu obce, hierarchiu
priestorov. Určili sme primárne a sekundárne centrum obce.
Určili sme možnosti rozvoja všetkých funkčných zón obce, usporiadali ich bez vzájomných kolízií
tak, aby vytvárali harmonický celok a komplexne zabezpečovali všetky životné potreby obyvateľov
obce.
Vo výkresoch vodného hospodárstva, energetiky a dopravy, ako aj v textovej časti sme navrhli
dobudovanie technickej infraštruktúry, chodníkov a ciest s výhľadom do budúcnosti.
Koncepciu a zásady rozvoja rekreácie a chalupárčenia v katastrálnom území a v obci rozvíjame
v kapitole A2.7.9.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu.
Zachovanie a rozvoj prírodného prostredia a ekologickej stability riešime v kapitole:
A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne
chránených častí prírody a krajiny
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
Vybavenosť obce riešime v kapitole A2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti,
rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch

A1.3.3. Výsledky variantných riešení
Variantné riešenia sa samostatne nespracovali, pretože nie je nutné samostatne vyhotoviť koncept
riešenia ÚPN-O. V rámci projektových prác na ÚPN-O sa problematika obce a jej katastra
variantne prerokovávala s reprezentantmi obce, následkom čoho sa priebežne mohli preniesť do
koncepcie potrebné korekcie.

A1.3.5. Súpis použitých UPP a iných podkladov so zhodnotením ich
využitia pri riešení
Pri podpise zmluvy o dielo zapožičala obec zhotoviteľovi PaR nasledovné materiály:
1. Publikácia Žemberovce v histórii a v súčasnosti
2. Multimediálna prezentácia regiónu Hont na CD
3. Letecký snímok obce 13x9 cm
4. Erb obce
5. Mapové podklady katastrov Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce z Mapovej služby
v Bratislave
6. Polohopisné a výškopisné zameranie zastavaného územia a riešených katastrov vyhotovila
firma Avenir z Nitry
7. ROEP mapy – z Katastrálneho úradu v Leviciach
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Hont-Tekov
Materiál z bodu č.1 sme využili hlavne pri zhotovovaní prieskumov a rozborov.
Materiál z bodu č.2 a 3 nám slúži informatívne.
Materiál z bodu č.4 používame na každom výkrese, ako aj titulnej strane textovej časti.
Materiál z bodu č.5, 6 a 7 sme používali pre grafickú časť územného plánu, ako aj prieskumov
a rozborov.
Materiál z bodu č.8 bol vhodným podkladom pre formulovanie zadania ako zadávacieho
dokumentu ÚPN – O Žemberovce
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A2. Riešenie územného plánu obce
A2.1.

Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický
opis

A2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce a záujmového územia
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia Horné Žemberovce a Dolné
Žemberovce. Má rozlohu spolu 2951 ha.
Predmetom riešenia ÚPN-O je celé katastrálne územie Horné Žemberovce a katastrálne územie
Dolné Žemberovce, ktoré sú ohraničené katastrálnou hranicou a spoločne vytvárajú jeden
administratívny celok. Zastavané územie obce je analyzované v merítku l : 5000 a ohraničuje
ho čiara zastavaného územia k l. l. l99O.
Záujmovým územím rozumieme územie strategického záujmu obce, od ktorého je nejakým
spôsobom závislá. Väčšina rozhodujúcich bodov napojenia na technickú infraštruktúru sa
nachádza na územiach katastrov obce Žemberovce. Zdrojom plynu je VTL regulačná stanica
v obci Nová Dedina. Z nej je do Žemberoviec privedené STL plynovodné potrubie D 160.
Preto považujeme za súčasť záujmového územia obce celé katastrálne územie Horné
Žemberovce a katastrálne územie Dolné Žemberovce, ako aj územie, na ktorom sa v Novej
Dedine nachádza regulačná stanica plynu, a územie, ktorým prechádza z obce Nová Dedina STL
prívod plynu pre Žemberovce.

A2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov
zóny
V obci Žemberovce sa nenachádza územie, na ktoré by boli vypracované regulatívy zóny.
Obec má však v súčastnosti vypracované štúdie, zadania stavby, alebo projektovú dokumentáciu
na nasledovné stavby:
- úprava verejných plôch s rekonštrukciou peších komunikácií pred Obecným úradom
- dostavba ČOV v obci
- rekonštrukcia starých a realizácia nových autobusových zastávok
- úprava verejných plôch a vybudovanie cyklodráhy
- úprava verejných plôch s vybudovaním peších komunikácií ulice Na Hôrke, úprava a rozšírenie
mosta
- úprava verejných plôch a komunikácií na pozemku obce v okolí školy
- úprava verejných plôch za zdravotným strediskom
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- úprava verejných plôch pri vstupe do obce s umiestnením predmetov archeologického nálezu
- zámer odvedenia a čistenia odpadových vôd, Tekovský región I.
- rozšírenie cintorína - projektová dokumentácia
- čerpacia stanica PHM - zadanie stavby
výstavba altánku - projektová dokumentácia
Tieto štúdie, zadania stavby, alebo projektovú dokumentáciu bral územný plán obce do úvahy pri
tvorbe priestorovej podstaty riešeného územia.
Doporučujeme po vyhotovení a schválení tohto územného plánu obce primárne a sekundárne
vybavenostné centrum obce riešiť v podrobnosti územného plánu zóny. Rozsah oboch centier
bude určený v územnom pláne obce, požiadavky na ich riešenie budú definované v regulatívoch
priestorového usporiadania, ktoré budú súčasťou záväznej časti územného plánu obce.
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A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí
územného plánu regiónu
Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu veľký územný celok Nitrianskeho kraja z roku
2002, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 188/1998 zo dňa 28.4.1998
a so zmenami a doplnkami ÚPN veľký územný celok NK, ktorých záväzná časť bola schválená
zastupiteľstvom NSK uznesením č. 339/2004 zo dňa 8.11.2004. Pre možnosť konfrontácie
predložených údajov s predmetnou územnoplánovacou dokumentáciou sme ponechali v tejto
kapitole pôvodné číslovanie z ÚPN – veľký územný celok Nitrianskeho kraja. Pre stručnosť sme
vypísali len tie požiadavky zo záväznej časti územného plánu veľký územný celok Nitrianskeho
kraja, ktoré sa týkajú obce a katastrálneho územia Žemberovce.
Medzičasom sa niektoré predpisy zmenili, z toho automaticky vyplýva pre územný plán obce ich
aktualizácia na platné predpisy.

A2.2.1. Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN
Záväzné časti ÚPN-R uvádzame napísané kurzívou /šikmým písmom/. Spôsob zapracovania do
návrhu ÚPN-O je napísaný v kolmom písme.

2.19 Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja
2.19.1 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:
1.

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

1.9.

ako centrá lokálneho významu podporovať rozvoj obcí:
v okrese Levice:
Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany, Pukanec, Plášťovce, Šarovce, Nová Dedina, Starý
Tekov, Farná, Pohronský Ruskov, Veľký Ďur, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Ipeľský
Sokolec, Santovka,

Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Návrhom ÚPN-O podporujeme Žemberovce ako centrum lokélneho významu.
2.
2.2.
2.6.
2.7.

V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:
usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších
rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov,
vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,
lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej
krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie
činností závislých na prírodných danostiach,

Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole A2.7.9. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie,
kúpeľníctva a športu

4.
4.1.

V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:
rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov
limitujúcich urbanistický rozvoj,
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4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a
chmeľových oblastiach,
zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v
rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými
na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému
ekologickej stability,
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach
hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej
stability (ÚSES),
rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3 937,16 ha) na plochách poľnohospodársky
nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami,
evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda (biele plochy),
na základe zhodnotenia stanovištných podmienok, v súlade s platnou legislatívou v lesnom
hospodárstve, zaradiť v rámci aktualizácie lesných hospodárskych plánov do kategórie
ochranných lesov relatívne najsuchšie lesné typy dubového lesného vegetačného stupňa,
vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov lužných
stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým
plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na
protipovodňové opatrenia,
v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového
zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel
lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s
obnovami lesných hospodárskych plánov,
pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené komplexy
lesov.

Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole:
A2.4.3.Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne
chránených častí prírody a krajiny
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.7.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
ochrany pôdneho fondu:
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej
pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona.
odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v
územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj
MÚSES),
revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových
úprav území,
realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri
prameništiach, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie
(hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),

9

5.9.

5.10.

5.11.

pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať
prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín
pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,
rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania
prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel
ekostabilizačných prvkov
regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch
rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole:
A2.4.3.Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne
chránených častí prírody a krajiny
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
6.
6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva:
rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové
rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma),
pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s
cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a
špecifičnosti pôvodného osídlenia,
rešpektovať kultúrno – historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to
nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana
pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,
rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych
a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a
vytvárať pre ne vhodné prostredie,
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a
hospodársko–sociálne celky a prírodno–klimatické oblasti, dominantné znaky typu
pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy (predovšetkým v oblasti Podunajskej roviny
(v okrese Komárno), predhoria Štiavnických vrchov a štálov v oblasti Jedľových Kostolian),
uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel – mestského a
malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej štruktúry v
rozptyle,
rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré
kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja
(vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti
a artefakty na celom vymedzenom území),
akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty.

Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole:
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt
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7.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:
7.19. zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na
kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,
7.21. rezervovať koridor pre úpravu šírkového usporiadania prepojenia I/51 zo Žemberoviec na
Dudince (III/05162) na kategóriu S9,5/80,
Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole:
A2.12. Návrh verejného dporavného a technického vybavenia
8.
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:
8.1.
Vodné hospodárstvo
8.1.1. Na úseku ochrany pred povodňami
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 za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v
období sucha
8.1.2. Na úseku odvedenia vnútorných vôd
a. vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia
prietočnosti
8.1.5. Na úseku verejných kanalizácií
V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 treba:
a. zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom .
b. budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných
vôd
c. zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži
veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd
d. zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná úroveň
obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie:
4. zabezpečiť výstavbu ČOV a stokových sietí v ďalších sídlach: Žemberovce
Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole:
A2.12. Návrh verejného dporavného a technického vybavenia
V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva:
riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými
aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho
okresov,
9.2.
uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a
zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov,
9.5.
zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích
zariadení,
9.10. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie
a kompostovanie odpadov,
9.
9.1.
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Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole:
A2.12. Návrh verejného dporavného a technického vybavenia

2.19.2 Verejnoprospešné stavby Nitrianskeho kraja
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
5.

V oblasti vodného hospodárstva
f) prívod vody Hronské Kosihy–Nová Dedina–Drženice–Žemberovce–Bátovce–
Hronské Kosihy–Čajkov

5.4.
7.19.

výstavba ČOV a stokových sietí v ďalších sídlach: Žemberovce
homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu
S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,
koridor pre úpravu šírkového usporiadania prepojenia I/51 zo Žemberoviec na Dudince
(III/05162) na kategóriu S9,5/80,
využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení,
zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie
a kompostovanie odpadov,

7.21.
9.5.
9.10.

Spôsob zapracovania do návrhu ÚPN:
Problematikou sa zaoberáme v kapitole: A2.18.2.Verejnoprospešné stavby

A2.2.2. Zhodnotenie výsledkov prerokovania konceptu riešenia ÚPN-O
s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich
uplatnenie v rámci ÚPN-O
Koncept riešenia ÚPN-O Žemberovce sa v súlade so stavebným zákonom nevypracovával,
pretože má obec aj vo výhľade menej ako 2000 obyvateľov.
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A2.3.
Základné demografické, sociálne a ekonomické
rozvojové predpoklady obce
A2.3.1. Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, výhľadová
veková skladba, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/

Charakteristika doterajšieho rastu obyvateťov a genéza demografických údajov Źemberoviec je
zasadená do prostredia mikroregiónu Hont – Tekov.
Z údajov mikroregiónu vyberáme:
V mikroregióne tvorenom 12 obcami žije v súčasnosti 12.969 obyvateľov. Priemerný počet
obyvateľov ma km2 je 46 obyv./ na km2, čo je o viac ako o polovicu nižšia hustota obyvateľstva
než je priemer Nitrianskeho kraja (112 obyvateľov na km2). Hustota obyvateľstva okresu Levice je
77 obyvateľov na km2.
Graf č.1
Porovnanie hustoty obyvateľstva I.
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Hustota obyvateľstva v mikroregióne je v jednotlivých obciach veľmi rozdielna. Tento fakt odráža
skutočnosť, že početnosť obyvateľov v jednotlivých typoch obcí je veľmi odlišná. Avšak veľkosť
katastrálnych území obcí takúto diverzitu nemá. Menšie katastrálne územia majú len obce
Brhlovce, Pečenice a Hronské Kľačany. Obcou s najvyššou hustotou obyvateľstva sú Hronské
Kľačany, ktorá má najmenšiu rozlohu katastra. Najmenšiu hustotu obyvateľstva má obec
Jabloňovce, ktorá má súčasne najväčšiu rozlohu katastrálneho územia. Nižšia hustota
obyvateľstva je pre vidiecke regióny typická.
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Graf č.2
Porovnanie hustoty obyvateľstva II.
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Nízka hustota obyvateľstva vyplýva jednak z koncentrácie obyvateľstva v obciach, ale hlavne
z veľkej rozlohy katastrálnych území väčšiny obcí .
Nízka hustota obyvateľstva v regióne je určitým rozvojovým handicapom z dvoch dôvodov :
podmieňuje nižšiu ponuku práce a dopytu po tovaroch v obciach a preto má obec nižšiu príťažlivú
silu pre podnikateľov,
obhospodarovanie prírodného potenciálu a starostlivosť o krajinný obraz je veľkou záťažou pre
malé resp. stredné obce a hospodárov, ktorí zaň zodpovedajú.
Charakteristiky obyvateľstva mikroregiónu podľa kvalitatívnych, kvantitatívnych znakov a pohybu
obyvateľstva za rok 2001 uvádza nasledovná tabuľka:
Tabuľka č.2: Základné ukazovatele obyvateľstva v mikroregióne (2001)
Základné ukazovatele obyvateľstva mikroregiónu
počet
celkový
obyvateľov
prírastok
obyvateľstvo
Bátovce
1077
-8
Brhlovce
359
-7
Čajkov
1055
-7
Devičany
403
-6
Hronské Kľačany
1468
-2
Jabloňovce
226
-2
Kozárovce
1902
56
Nová Dedina
1565
-4
Pečenice
142
-3
Pukanec
2154
15
Rybník
1375
-9
Žemberovce
1243
1
mikroregión
12969
24
Zdroj: Štatistický lexikón obcí 2002.

prirodzený
prírastok

migrácia

koeficient
starnutia

-10
1
-1
-1
-11
-8
-3
-9
-3
-1
-6
-10
-62

2
-8
-6
-5
9
6
59
5
0
16
-3
11
86

1,25
1,95
1,55
2,36
1,38
2,88
1,28
0,66
2,14
1,15
1,89
1,33
1,65
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Počas desaťročného obdobia (porovnanie výsledkov sčítania 1991 a 2001) sa počet
obyvateľov mikroregiónu znížil o 761, o 5,5 % z celkového počtu obyvateľov. Negatívny trend
znižovania počtu obyvateľov zaznamenali všetky obce mikroregiónu, okrem obce Kozárovce.
Najvýznamnejší pokles počtu obyvateľov za desaťročné obdobie má obec Pukanec (- 303 ). Obec
Kozárovce mala podľa sčítania 2001 o 8 obyvateľov viac ako pred 10 rokmi.
Už v roku 1991 sa mikroregión vyľudňoval. V mikroregióne sa v uvádzanom roku znížil
počet obyvateľov o 125. Pokles bol zapríčinený vo väčšej miere migráciou obyvateľstva z regiónu.
V roku 2001 celkový prírastok obyvateľstva bol kladný. Celkový počet obyvateľov sa v roku 2001
zvýšil o 25. Celkový prírastok bol dosiahnutý migráciou do regiónu, pričom najvyšší prírastok
dosiahla obec Kozárovce. Ďalšími obcami s prírastkom obyvateľstva sú Pukanec a Žemberovce.
Aj tieto obce dosiahli kladnú hodnotu len prisťahovaným obyvateľstvom.
Zásadná zmena vo vývoji počtu obyvateľstva z poklesu na prírastok bola podmienená
zásadnou zmenou v ekonomických podmienkach domácností. Strata príjmov z titulu
nezamestnanosti, rast životných nákladov, viedol obyvateľov k reemigrácii z miest do rodných obcí
a vidieckych sídiel. Prvým dôvodom reemigrácie obyvateľstva je presadzujúci sa štýl života
uplatňovaný v Európe - pracovať v meste a bývať na vidieku.
Obce mikroregiónu by mali tieto trendy využiť cez vytváranie podmienok pre prilákanie
obyvateľov pre trvalý pobyt, rovnako ako podnikateľov cez nižšiu cenu lokalizačných rozvojových
faktorov.
Ak hodnotíme vývoj z pohľadu prirodzenej reprodukcie obyvateľstva, potom je nutné
konštatovať, že celkovo mikroregión vykazuje vyššiu mortalitu ako natalitu. Prirodzená úmrtnosť
prevyšuje prirodzený prírastok obyvateľstva a počas desaťročného obdobia sa tento ukazovateľ
zvýšil v prospech mortality (rok 1991 = -52, rok 2000 = -62). Obcami s najvyšším prirodzeným
úbytkom obyvateľstva sú obce Bátovce, Hronské Kľačany, Žemberovce, Nová Dedina a
Jabloňovce. Jabloňovce sú súčasne obcou s najvyšším koeficientom starnutia (2,88). Koeficient
vyjadruje počet obyvateľov – dôchodcov, pripadajúcich na jedno dieťa do 15 rokov. Všetky malé
obce mikroregiónu a obec Rybník prevyšujú priemernú hodnotu koeficientu starnutia. Nová Dedina
dosahuje hodnotu koeficientu nižšiu ako 1, teda počet mladých ľudí výrazne prevyšuje počet ľudí
v poproduktívnom veku a obec “mladne“. Celkový trend za mikroregión poukazuje na starnutie
obyvateľstva.
Graf č.3
Koeficient starnutia v obciach mikroregiónu Hont- Tekov
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V mikroregióne Hont-Tekov je v produktívnom veku 59 % obyvateľov. Za desaťročné obdobie sa
táto kategória zvýšila o 5 %. Najviac obyvateľov v produktívnom veku má obec Pukanec (65 %),
Obce Žemberovce, Rybník, Devičany a Hronské Kľačany majú v tejto kategórii až 60 %
obyvateľstva. Celkom v predproduktívnom veku je 18 % obyvateľov, v roku 1991 bolo
v predproduktívnom veku 21 % obyvateľov. Najväčší pokles na obyvateľstve v predproduktívnom
veku zaznamenala obec Pukanec, takmer o 9 %. Najviac obyvateľov v predproduktívnom veku
má obec Nová Dedina (28,8 %), ako jediná v mikroregióne zaznamenala nárast v tejto kategórii
o 5,4 %. Táto skutočnosť je predpokladom, že v budúcnosti si obec zabezpečí dobrú reprodukciu
obyvateľstva. Obce Kozárovce a Bátovce majú v kategórii 0-14 rokov približne rovnaký počet
obyvateľov ako v roku 1991. Poproduktívny vek dosahuje 23 % obyvateľov mikroregiónu.

Percentuálny podiel mužov a žien v populácii zostáva za obdobie rokov 1991-2001 rovnaký. Ženy
tvoria 52 %-ný a muži 48 % -ný podiel na obyvateľstve.
Nasledujúca tabuľka a graf uvádzajú prehľad o vekovej štruktúre obyvateľstva mikroregiónu podľa
štatistických výsledkov z roku 2001.

Tabuľka č. 3: Prehľad vekovej štruktúry obyvateľov mikroregiónu Hont-Tekov
Prehľad vekovej štruktúry obyvateľov mikroregiónu
počet
predproduktívny produktívny poproduktívny
vek
vek
vek
obyvateľstvo obyvateľov
18,8%
58,6%
23,0%
Bátovce
1077
15,3%
54,5%
Brhlovce
359
29,8%
17,2%
56,2%
Čajkov
1055
26,6%
11,7%
60,7%
Devičany
403
27,5%
16,6%
60,5%
Hronské Kľačany
1468
22,9%
9,6%
57,0%
Jabloňovce
226
31,9%
19,6%
54,4%
Kozárovce
1902
25,1%
28,5%
52,8%
Nová Dedina
1565
18,7%
15,0%
54,0%
Pečenice
142
31,0%
16,2%
65,0%
Pukanec
2154
18,7%
14,0%
60,0%
Rybník
1375
26,0%
17,0%
60,0%
Žemberovce
1243
23,0%
mikroregión
18%
59%
23%
12969

Graf č.4
Veková štruktúra mikroregiónu

26%

17%
57%
predproduktívny

produktívny

poproduktívny
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Z grafu č. 4 jednoznačne vyplýva, že veková štruktúra obyvateľstva je nepriaznivá
a naznačuje, že obyvateľstvo bude významne starnúť, čo bude mať nepriaznivý dopad na rozvoj
obcí . Rastúca skupina dôchodcov nebude nahradzovaná mladým obyvateľstvom. Budú sa
znižovať príjmy domácností a s nimi aj kúpyschopný dopyt. Bude sa meniť životný štýl
obyvateľstva v obci a vzrastie pasivita. Je preto potrebné aby obce venovali v rozvojových
programoch pozornosť prilákaniu mladého obyvateľstva cez vytváranie podmienok pre bytovú
výstavbu a prilákaniu podnikateľov , ktorí ponúknu prácu.
Denná odchádzka za prácou z vo vidieckych sídiel do miest sa pohybuje v rozmedzí 52 – 78 %.
V mikroregióne Hont – Tekov je odchádza za prácou 40% zamestnaných. Oproti roku 1991 sa
denná odchádzka výrazne znížila (o 17%). Zníženie odchádzky za prácou spôsobilo výrazné
zníženie ponuky práce v mestách. Do istej miery to vyplýva aj z vekovej štruktúry obyvateľstva.
Graf č.6
Denná odchádzka za prácou
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priemerná hodnota odchádzky za prácou 40%

Ľudský potenciál vo vzťahu k rozvoju regiónu má priaznivú tendenciu v tom, že:
zvýšila sa skupina produktívneho veku, ktorá zabezpečuje rozvoj
celkový kladný prírastok obyvateľstva bol dosiahnutý prisťahovaním sa do mikroregiónu
Nepriaznivou tendenciou je , že:
- klesá celkový počet obyvateľov
- klesá predproduktívna zložka obyvateľstva, obyvateľstvo starne a zvyšuje sa priemerný vek
- nižšia vzdelanostná úroveň, s ktorou súvisí aj pasivita obyvateľov pri riešení vecí verejných.
Významnými faktormi pre riešenie nepriaznivých tendencií v štruktúre a kvalite
obyvateľstva v mikroregióne je vytváranie ponuky pracovných miest. Do tohto procesu môže obec
nepriamo, ako vlastník vhodných priestorov a územia pre rozvoj podnikateľských aktivít
a vytváranie podmienok pre rozvoj bývania , ktoré môžu byť zhodnotené cez súkromný kapitál.
-

Vyhodnotenie základných demografických trendov mikroregiónu Hont-Tekov

 trend starnutia obyvateľstva a zvyšovania priemerného veku obyvateľov (okrem Novej
Dediny)
 trend zvyšovania zložky produktívneho obyvateľstva s čím sú spojené nároky na vyššiu
ponuku práce
 nižšia vzdelanostná úroveň obyvateľstva
menší záujem obyvateľstva o riešenie vecí verejných na miestnej úrovni
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Stanovenie počtu obyvateľov, bytov a domov pre návrhové obdobie - rok 2027
Počet domov Počet bytov
Počet
poznámka
obyvateľov
Existujúci stav
463
500
1316
Lokalita01
32
35
122
Lokalita 02
5
6
21
Lokalita 04
8
9
32
Zastavanie prelúk
37
40
140
Zlepšenie cenzovosti
319
exist. b.j.
Spolu pre rok 2027

545

590

1950

Uvedené údaje sú kapacitami územia. Či sa naplnia do horizontu návrhového obdobia
územného plánu bude záležať od viacerých faktorov, ako rozvoj pracovných príležitostí v obci,
majetkoprávne vysporiadanie dosiaľ neobývaných domov, rozvoj agroturistiky a pod.
Dosiaľ zaznamenávame v Žemberovciach úbytok obyvateľstva a jeho starnutie. Mladí
odchádzajú za prácou do miest, starí postupne vymierajú.
Uvádzať prognózu charakteristiky dynamiky rastu počtu obyvateľov , výhľadovú vekovú
skladbu považujeme za fiktívnu a nepotrebnú. Skutočné čísla budú závisieť nie len od
územného plánu, ale od vôle a možností mladých ľudí prísť bývať do Žemberoviec. To sa
odvíja od predpokladu nárastu pracovných príležitostí v obci. V rámci ÚPN-O vytvárame
piestorové možnosti pre rozvoj podnikateľských príležitostí. Či sa navrhované kapacity budú
v návrhovom období realizovať je závislé od príchodu potencionálnych investorov, možností
budovať pracovné miesta aj za pomoci eurofondov, agility obecnej samosprávy a pod.

A2.3.2. Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho
sociálne bývanie, celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho
modernizácia/
Navrhované počty domov a bytov sú uvedené v tabuľke na konci predchádzajúcej kapitoly.
Treba konštatovať, že v súčastnosti je celková potreba bytov saturovaná existujúcim stavom,
keďže stále dochádza k úbytku obyvateľstva obce.
Nové kapacity bývania však v rámci ÚPN-O navrhujeme predpokladajúc, že rozvojom pracovných
príležitostí, agroturistiky a turistického ruchu vzniknú v Žemberovciach prijateľné životné
podmienky pre zotrvanie mladých rodín v obci a pre príchod mladých rodín z okolia.
Napriek tomu sa v návrhovom období neuvažuje s výstavbou sociálnych bytov, 14lebo kapacita
existujúceho bytového fondu nie je využitá.
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A2.4.
Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy
dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia
A2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné
a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce
Poloha obce:
Samotný kataster Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce sa v rámci mikroregiónu Tekov –
Hont nachádza v jeho južnej časti, južnejšie sa rozprestiera len kataster obce Brhlovce.
Žemberovce ležia na styku severnej časti Ipeľskej pahorkatiny a Štiavnických vrchov. Západnú
čast chotára na pahorkatine rozčlenenej dolinkou Sikeníce tvorú treťohorné uloženiny pokryté
sprašou a sprašovými hlinamí. Východnú čast vo vrchovine tvoria andezity, ich tufy a tufity.
Chotár má hnedé lesné, hnedozemné a illimerizované pôdy, je zalesnený dubovýmí lesmi.
Západnou častou chotára preteká potok Sikenica. Dva dalšie toky - Šurda a Ulička majú v
súčasností hlavne funkciu zberných tokov prívalových vôd. Obec leží z väčšej časti na rovine, v
strede obce je nadmorská výška 215 m n.m. Chotár obce je členitý, nadmorská výška sa pohybuje
od 205 do 561 m n.m.
Žemberovce susedia s nasledovnými obcami: Kmeťovcami (č.o. Drženice). Horšou (č.o. Levice),
Brhlovcami, Hontianskymi Trsťanami, Súdovcami, Lišovom, Bátovcami, Drženicami.
Obec nemá priame železničné spojenie, najbližšia železničná stanica je v Leviciach. Dobré
spojenie je cestnými komunikáciami, obec leží na hlavnej ceste smerom na Nitru a na Zvolen.
Význam obce v rámci štruktúry osídlenia:
Koncepcia územného rozvoja Slovenska vyhodnotila vo svojom I. návrhu štruktúru osídlenia SR,
v rámci ktorej zaradila v rámci sídelných centier Žemberovce ako centrum lokálneho významu.
Taktiež sú definované ťažiská osídlenia, Žemberovce sa nachádzajú mimo nich.
V rámci sídelných rozvojových osí taktiež konštatujeme , že Žemberovce ležia mimo nich.
Funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia:
Sídelnú štruktúru mikroregiónu Hont-Tekov tvoria obce troch typov:
- veľké obce s koncentráciou obyvateľstva od 1900 do 2150 obyvateľov
- stredné obce s koncentráciou od 1060 do 1570 obyvateľov
- malé obce s koncentráciou od 140 do 403 obyvateľov.
Do skupiny veľkých obcí sa radia obce: Pukanec a Kozárovce.
Skupinu stredných obcí tvoria: Bátovce, Čajkov, Hronské Kľačany, Nová Dedina, Rybník
a Žemberovce.
Skupinu malých obcí tvoria: Brhlovce, Devičany, Jabloňovce a Pečenice.
Mikroregión Hont-Tekov, ktorého súčasťou je aj kataster Dolné Žemberovce a Horné Žemberovce,
je administratívne začlenený do územnosprávneho celku Nitrianskeho samosprávneho kraja a do
NUTS II Západné Slovensko.
Je lokalizovaný v severovýchodnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Geograficky je
mikroregión Hont-Tekov značne rôznorodý. Časť územia mikroregiónu sa nachádza v okrajovej
časti Panónskej nížiny (obce Hronské Kľačany, Kozárovce). Väčšina územia mikroregiónu sa
nachádza na predhorí Štiavnického pohoria a menšia časť územia zasahuje do Štiavnických
vrchov.
Geografická poloha mikroregiónu spolu s klimatickými a prírodnými podmienkami vytvára jú
predpoklady pre rôznorodosť ekonomického zhodnocovania prírodných zdrojov počnúc od
intenzívneho využívania pôdneho fondu formou poľnohospodárskej produkcie, končiac využívaním
lúk, pasienkov a lesa pre produkčné i rekreačné účely a rozvoj cestovného ruchu.
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A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie
Väzby obce na záujmové územie sú vytvorené predovšetkým dopravným skeletom
územia, ktorý je sprostredkovateťom pohybu osôb aj tovaru. Katastrálnymi územiami
Horné Žemberovce a Dolné Žemberovcesú trasované nasledovné cesty:
Hlavnú dopravnú kostru riešeného územia tvorí cesta I. triedy I/51, ktorá tvorí prieťah obcou v
smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôležitejšou dopravnou tepnou.
Cesta III/5162 tvorí os časti obce Dolné Žemberovce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu II/564 Levice - Štúrovo.
Cesta III. triedy III/05166 tvorí os časti obce Horné Žemberovce a pokračuje v smere na Bátovce.
Cesta III. triedy III/5644 prechádza extravilánom obce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/66 Šahy – Zvolen.
Prostredníctvom komunikácií – poľných spevnených ciest je zabezpečený aj kontakt zastavaného
územia obce so strediskamo Poľnohospodárskeho družstva – so strediskom Záhulie pre výkrm
ošípaných, so strediskom Selec – farmou oviec a so strediskom Selec – farmou dojníc. Uvedené
strediská sú prirodzene aj zdrojom pracovných príležitostí pre obyvateľov obce.
Východná časť katastrálneho územia Horné Žemberovce je do značnej miery pokrytá plochou
lesa, čo zabezpečuje ekologickú stabilitu územia a príležitosť pre koncodňovú a koncotýždňovú
rekreáciu.
Taktiež poľnými spevnenými cestami je prístupná bývalá osada Mo´dorík a Planý Vrch, ktoré sú
vhodné pre rozvoj agroturistiky.
Rozsiahla lokalita vinohradov s vinohradníckymi domčekmi sa nachádza severozápadne od
zastavaného územia obce, je taktiež prístupná poľnou spevnenou cestou.

A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany
a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny
1. KONCEPCIA
Predkladaný krajinnoekologický plán (Ďalej len „KEP“) katastrálneho územia Žemberovce (Horné
Žemberovce a Dolné Žemberovce) bol vyhotovený v súlade s „Metodickým postupom spracovania
KEP v rámci prieskumov a rozborov územného plánu obce“, vydaného Odborom územného
plánovania Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2001. Toto metodické
usmernenie bolo vydané v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Súčasná ekologická situácia riešeného katastrálneho územia bola určená na základe miestnych
ohliadok v priebehu rokov 1991-2005, štúdia leteckých snímok, geografických, geologických,
pedologických, hydrologických a geobotanických máp a dostupných historických údajov. Pri
vypracovaní tohto dokumentu boli použité aj platné projekty MÚSES obce Brhlovce.

2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešeným územím je kataster obce Žemberovce, skladajúci sa pôvodne z katastrov Horné
Žemberovce a Dolné Žemberovce vrátane jeho zastavaného územia.

3. DOSTUPNÉ PODKLADY O RIEŠENOM ÚZEMÍ
3.1.1. Doteraz spracované podklady o riešenom území
Na spracovanie predkladaného krajinnoekologického plánu boli použité nasledovné podklady:
1. Územný plán veľkého územného celku Nitrianskeho kraja z roku 1998.
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2. Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice z roku 1996.
3. Letecké snímky mierky 1:10 000.
4. Základná mapa Slovenskej republiky mierky 1:25 000, listy č. .
7. Mapa ochrany vôd Slovenska mierky 1:50 000, list č.
8. Atlas Slovenskej socialistickej republiky z roku 1980.
9. Atlas krajiny Slovenskej republiky z roku 2002.
10. Územný plán obce Brhlovce

3.1.2. Zhodnotenie doteraz spracovaných podkladov pre riešené územie
Hlavným mapovým podkladom pre zhotovenie predkladaného krajinnoekologického plánu bola
základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:10 000.
Projekt RÚSES okresu Levice z roku 1996 bol inovovaný Územným plánom VÚC Nitrianskeho
kraja z roku 1998. V prípade rozdielnych údajov sme museli rešpektovať prednosť ÚPD VÚC pred
projektom RÚSES.
Územný plán pre obec Brhlovce bol spracovaný podľa platných metodík.

4. KRAJINNOEKOLOGICKÁ ANALÝZA
4.2. Abiotické zložky krajiny riešeného územia
4.2.1. Reliéf riešeného územia
Riešené územie je úvalinovou pahorkatinou, ktorá v smere na východ prechádza do nízkej
vrchoviny. Jedinou výnimkou z uvedeného pravidla je záplavové územie riečky Sikenica nad
intravilánom obce, ktoré je až po obec Bátovce pomerne široké a ploché. Ostatné vodné toky
a občasné vodné toky v pahorkatine sú v úvalinách až úvalovitých dolinách, riečka Sikenica poniže
intravilánu Žemberoviac sa dokonca nachádza v kaňone, čo je na pomery Podunajskej nížiny
v podstate rarita. Reliéf v oblasti pahorkatiny má priemernú sklonitosť svahov do 4 .
Najnižším miestom riešeného územia je bod, kde riečka Sikenica opúšťa riešené územie smerom
na juhozápad s nadmorskou výškou 117 m. Najvyšším miestom je Tlstý vrch v severovýchodnom
cípe riešeného územia s nadmorskou výškou 416 m.

4.2.2. Rajonizácia horninového prostredia riešeného územia
Horninovým podkladom riešeného územia z prvohôr je chočský príkrov. Ten je prekrytý
treťohornými horninami sopečného pôvodu. Tie sú zasa prekryté vrstvami štvrtohorného pôvodu v nivách potokov fluviálno-nivnými sedimentami (pieskami a štrkmi), na úpätiach pahorkov
fluviálnymi sedimentami stredných terás so sprašovým krytom, vo vyšších polohách pahorkov
sprašovými hlinami.

4.2.3. Hydrologická charakteristika riešeného územia
Riešené územie je zásobované okrem dažďovej vody aj pritekajúcou spodnou vodou
a povrchovou vodou potokov. Do riešeného územia priteká riečka Sikenica a potoky Drženický a
Žemberovský.
Za rok spadne na riešené územie okolo 650 mm zrážok. Vzhľadom na rozkolísanie globálnej klímy
v posledných rokoch nemá zmysel uvádzať dlhodobé rozloženie zrážok, pretože ich opakovanie je
v blízkej budúcnosti stále menej pravdepodobné.
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Uvedené potoky už netečú v pôvodných korytách, ale v korytách vodohospodársky upravených. To
znamená, že týmto vodným tokom boli odstránené prirodzené brehové porasty a napriamené
a prehĺbené korytá. Posledné dva zásahy mali za dôsledok, že množstvo zadržiavanej vody
v podorničnej vrstve pôdy riešeného územia sa podstatne zmenšilo a všeobecne poklesla hladina
spodnej vody.
Riečka Sikenica tečie v prirodzenom koryte, ktoré na území nivy meandruje.
Podzemná voda riešeného územia je teda dopĺňaná priesakom z atmosferických zrážok
dopadnutých na povrch samotného katastrálneho územia, z vodných tokov i prítokom
zo susedných katastrálnych území. Hydrogeologickým kolektorom sú vo vyšších polohách íly a v
nižších polohách štrky a piesky. Priepustnosť kolektora je medzizrnová, jeho hydrogeologická
produktivita a prietočnosť je nízka.
Pre riešené územie je charakteristický pomerne nízky stupeň znečistenia vôd – povrchových aj
spodných. Pôvodom tohto znečistenia je poľnohospodárska výroba na ornej pôde – splachy a
priesaky. Voda spodná je vhodná na zásobovanie obyvateľstva ako pitná.

4.2.4. Pedológia riešeného územia
Pôdnym typom riešeného územia sú hnedozeme ilimerizované až ilimerizované pôdy.
Podľa zrnitostnej štruktúry sa v riešenom území jedná o pôdy
 v nive dolných tokov potokov hlinito-ílovité,
 na ostatnej ploche riešeného územia ílovito-hlinité.
Priepustnosť pôd je stredná až nízka a ich retenčná schopnosť je takisto stredná.
Podľa výkonnosti sa v riešenom území nachádzajú pôdy na väčšine jeho plochy produkčné, na
svahoch pahorkov a kopcov v najvyšších polohách málo produkčné. Lesné pôdy sú klasifikované
ako pôdy s dobrou produkčnosťou. Pôdna reakcia je slabo kyslá. Uhličitany v množstve nad 0,3 %
sa v celom pôdnom profile nenachádzajú. Sorpčná kapacita pôd je stredná. Sorpčný komplex pôd
je nasýtený, iba v najvyšších polohách slabo nasýtený. Obsah humusu v pôdach je priemerne 100200 ton na hektár. Obsah draslíka v pôdach je malý až veľmi malý. Obsah fosforu v pôdach je
nedostatočný.
Náchylnosť pôd k erózii je v najvyšších a stredných polohách silná až stredná, na ploche nivy
Sikenice od Bátoviec po Žemberovce slabá.

4.2.5. Klíma riešeného územia
Riešené územie je v klimatickej oblasti teplej, podoblasti suchej, okrsku teplom, suchom, s miernou
zimou a dlhším slnečným svitom.

4.3.4. Sídelné a technické prvky
Intravilán sídla je zastavaný pomerne kompaktne. Zástavba je typicky vidiecka. Okrem samotného
sídla sa v riešenom území nachádzalo niekoľko osád, dnes už väčšinou neobývaných Čerepeš,
Močiar, Moďorík a Planý Vrch.
Hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov sú umiestnené vždy až za zastavaným územím
smerom do chotára, alebo aj priamo v chotári, teda vo väčšej vzdialenosti od intravilánu.
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V oblasti súkromných vinohradov je roztrúsená zástavba vinohradníckych domčekov.

4.3.5. Energovody a produktovody
Katastrálnym územím Horných Žemberoviec,
žiadenenergovod, ani produktovod.

ani

Dolných

Žemberoviec

neprechádza

4.3.6. Dopravné objekty a dopravné línie
Cez riešené územie vedú nasledovné cestné komunikácie:





cesta č. 51 Levice-Krupina,
cesta č. 5166 Žemberovce-Bátovce,
cesta č. 5162 Žemberovce–Hontianske Trsťany a
cesta č. 5644 Žemberovce-Brhlovce.

Železničná trať riešeným územím nevedie.

4.3.7. Rekreačno-oddychové objekty.
V riešenom území sa rekreačno-oddychové objekty s výnimkou viničných domčekov
v maloplošných súkromných vinohradoch nenachádzajú. Druhou výnimkou je poľovnícka chata
Hubertus nachádzajúca sa v juhovýchodnej časti k.ú. Horné Žemberovce.

4.4. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry
4.4.1. Chránené územia a chránené druhy
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod územnou ochranou v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny :
-

národná prírodná rezervácia Horšianska dolina, ktorá sa tiahne až po intravilán obce Horné
Krškany. Platí v nej 4. stupeň územnej ochrany.
chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy. Tu platí 2. stupeň územnej ochrany.

V riešenom území sa vzhľadom na zachovalosť jeho mokraďových častí a dostatok vhodných
stanovíšť pravidelne vyskytuje vydra riečna, v lesných častiach riešeného územia zasa mačka
divá. V priebehu niekoľkých desaťročí sa reálne dá očakávať rozšírenie prirodzeného výskytu rysa
ostrovida a medveďa hnedého až do lesnatých častí riešeného územia. Prítomnosť týchto
predátorov radí ekologickú kvalitu riešeného územia v rámci Slovenskej republiky na vysokú
úroveň.
Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených druhov
vtákov, napríklad orla kráľovského, orla krikľavého, výra skalného. V riešenom území sa
nachádzajú hniezdne areály myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane
močiarnej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, myšiarky ušatej,
bociana čierneho, chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa
veľkého, bučiaka nočného a podobne.
Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery
túlavé (volavka biela).
V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený,
skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná)
a chránené druhy cicavcov (niektoré druhy netopierov, tchor stepný, plch záhradný a podobne).
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4.4.2 Prírodné zdroje
V riešenom území sa zdroje nerastných surovín nenachádzajú.

4.4.3. Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry
V intraviláne obce je zriadená pamiatková rezervácia vidieckeho typu.

4.4.4. Ekologicky významné krajinné segmenty
4.4.4.1. Biocentrá
4.4.4.1.1. Horšianska dolina (biocentrum nadregionálneho významu – BCNR), (biocentrum č.
1)
Národná prírodná rezervácia. Kaňon riečky Sikenice s poloprírodnými spoločenstvami od
mokraďových až po xerotermy. Do roku 1950 slúžil ako extenzívny pasienok alebo výmladkový les.
Časť lesov je negatívne poznačená prenikaním agáta bieleho. Fáza odumierania a rozpadu
primerane vyvinutá. Riečka Sikenica nie je vodohospodársky upravená.
4.4.4.1.2. Štiavnické vrchy (BcR č. 2.)
Dubové lesné porasty, hospodárske lesy. Poznačené výmladkovým hospodárením a prenikaním
agáta bieleho.
4.4.4.1.3. Ladia (BcR č. 3)
Ako v predchádzajúcom prípade.
4.4.4.1.4. Záhulie (BcL – lokálne - č. 4.)
Úsek riečky Sikenice.

4.4.4.1.5. Diely I. (BcL č. 5.)
Úsek riečky Sikenice.
4.4.4.1.6. Diely II. (BcL č. 6.)
Úsek riečky Sikenice.

4.4.4.2. Biokoridory
4.4.4.2.1. Sikenica (BkNR č. 1.)
Prirodzený vodný tok meandrujúci po nive so zachovalými brehovými porastami.

4.4.4.3. Interakčné prvky
Interakčnými prvkami sú vinohrady, vysokokmenné sady, lúky, pasienky agátové lesíky, cintoríny,
areály vyhradenej zelene, vodné toky a poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou.

4.5. Stresové javy a stresové zdroje riešeného územia
4.5.1. Prírodné stresové javy
-

Ohrozenosť územia povodňami je stredná až vysoká. Ide predovšetkým o nebezpečie plynúce
z mikroprietrží mračien. V takom prípade je ohrozená časť intravilánu obce.
Radónové riziko je v riešenom území nízke.
Riešené územie je ohrozované zemetraseniami o sile 6 o EMS 98.
Kontaminácia pôd je veľmi nízka až nízka.
Zaťaženie riešeného územia kysličníkmi dusíka a síry je nízke.
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-

Náchylnosť pôd k erózii je stredná až vysoká (najmä na svahoch pahorkov).
Sucho – ako dôsledok globálnych klimatických zmien počas vegetačnej sezóny postihuje
v dôsledku malého množstva zrážok, vysokých teplôt vzduchu a aj silných vetrov najmä
trávnaté porasty a agrocenózy. Táto skutočnosť je znásovená na plytkých a skeletnatých
pôdach vyšších polôh.

4.5.2. Sekundárne stresové javy.
Sekundárnym stresovým javom je:
 kontaminácia pôdy na PPF agrochemikáliami,
 kontaminácia spodnej vody splachmi agrochemikálií z PPF a netesnosťami žúmp.
 znečistenie povrchovej vody vodných tokov prítokom znečistenej vody z okolitých
vyššiepoložených pozemkov na PPF,
 zanášanie vodných tokov splaveninami,
 znečisťovanie ovzdušia výfukovými plynmi motorových vozidiel najmä pozdĺž štátnej cesty 51
a v oveľa menšej miere v okolí ostatných štátnych ciest,
 znečisťovanie ovzdušia exhalátmi z diaľkových prenosov,
 expanzia agáta bieleho a iných inváznych a agresívne sa správajúcich druhov rastlín
v kultúrnej krajine.

4.5.3. Zdroje sekundárnych stresových javov.
Zdroje sekundárnych stresových javov vyplývajú z predchádzajúcich popisov.

4.5.4. Pásma ochrany.
Pásma ochrany:
 vodných tokov – sú v súlade s internými predpismi Slovenského vodohospodárskeho podniku.
 hospodárskych dvorov poľnohospodárskych podnikov – sú v súlade s predpismi Ministerstva
zdravotníctva SR.
 miestnych cintorínov detto (50 m).
 štátne cesty v súlade s predpismi Ministerstva dopravy SR.
 vzdušné vedenia elektrického napätia podľa predpisov Ministerstva hospodárstva SR.

5. Krajinnoekologická syntéza riešeného územia.
5.1. Syntéza abiotického komplexu riešeného územia.
5.2. Syntéza súčasnej krajinnej štruktúry riešeného územia.

6. Krajinnoekologická interpretácia riešeného územia.
6.1. Vizuálne vnímanie krajiny riešeného územia.
Krajina riešeného územia je miestami značne odlesnená pahorkatinová a vrchovinová oráčinová
krajina s veľkoplošnými blokmi honov, kombinovaná s lúkami, pasienkami, vihohradmi a sadmi,
v menšej miere lesná krajina s prevažne hospodárskymi lesmi. .

6.2. Environmentálne problémy.







Znečistenie povrchových vôd,
znečistenie podzemných vôd,
šírenie výfukových plynov motorových vozidiel,
šírenie prachu,
šírenie alergizujúceho peľu vetroopelivých rastlín vzduchom,
šírenie hluku v okolí štátnej cesty č. 51.
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6.3. Problémy ohrozenia prvkov ÚSES.







Bariérový efekt na šírenie bioty v prípade cesty č. 51.
Redukcia druhového bohatstva prírode blízkych spoločenstiev v dôsledku výpadku citlivých
druhov organizmov z nich kvôli vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší pôvodom z diaľkových
prenosov.
Hromadné hynutie duba v lesných porastoch,
rozširovanie inváznych druhov drevín (agát biely do dubín, javorovec jaseňolistý, jaseň
americký a pajaseň žliazkatý na stanovištia lužných drevín),
rozširovanie iváznych druhov bylín (ambrózia palinolistá, pohánkovec japonský, netýkavka
málokvetá, astra novobelgická, iva voškovníkovitá, zlatobyľ obrovská) na opustené pozemky,
výsadba nepôvodných a ekologicky nevhodných druhov drevín.

6.4. Problémy ohrozenia priestorovej stability územia.







Miestami environmentálne nevhodné odlesnenie extravilánu riešeného územia,
technokraticky jednostranne vykonaná regulácia niektorých vodných tokov,
málo vody zadržiavanej v danej kultúrnej krajine s výnimkou nivy Sikenice (v oblasti pahorkatín
a vrchovín),
malý podiel vysokej zelene na PPF a jej nízka ekologická kvalita,
prenikanie inváznych druhov rastlín do kultúrnej krajiny riešeného územia,
výsadba nepôvodných druhov drevín.

7. Krajinnoekologické hodnotenie riešeného územia.
Riešené územie je z hľadiska krajinnoekologického do značnej miery odlesnená a prevažne
oráčinová nížinná, oráčinová, pasienková a lesná pahorkatinová a vrchovinová kultúrna krajina
s prevládajúcim poľnohospodárskym a lesníckym využitím. Jej pôdy sú vo väčšine strednej bonity.
Pahorkatina a hornatina je ohrozovaná stredne až silno vodnou eróziou, predovšetkým na
pozemkoch s väčším sklonom a na pozemkoch s plytkou pôdou.
Lesné ekosystémy sú nepriaznivo poznačené značným zastúpením nepôvodných druhov drevín,
spôsobmi hospodárenia v ďalekej i pomerne blízkej minulosti, prenikaním inváznych druhov
rastlín, výkyvmi počasia a výskytom chorôb.
Vody povrchové i vody spodné sú znečistené ľudskou činnosťou. Znečistenie povrchových vôd
nepriaznivo ovplyvňuje ekologickú hodnotu jestvujúcich mokraďových spoločenstiev.
Ekologická stabilita i hygienická kvalita riešeného územia sú stredné. Nižšia úroveň ekologickej
stability sa týka predovšetkým poľnohospodárskeho pôdneho fondu, menej lesného pôdneho
fondu. Žiadúce je postupné vykonanie primeraných opatrení na ich zvýšenie.
Riešné územie má stredný až vyšší rekreačný potenciál.

8. Ekologicky optimálne
riešeného územia.

priestorové

usporiadanie

a využívanie

8.2. Zásady klasifikácie prvkov ÚSES.
V predloženom projekte je rešpektovaný platný projekt RÚSES Nitrianskeho kraja z roku 1998,
ktorý bo schválený vládou Slovenskej republiky. Z uvedeného projektu boli do projektu
predkladaného prevzaté jeho základné prvky /na úrovni významnosti regionálnej a vyššej/.
Aby pre užívateľa tohto projektu v budúcnosti boli zrejmé všetky súvislosti danej problematiky,
musel tento projekt definovať okrem vlastných základných prvkov ÚSES , ktoré sa nachádzajú vo
vnútri riešeného katastrálneho územia, aj prvky, ktoré sa po líniách jestvujúcich biokoridorov
nachádzajú ako prvé na susedných katastrálnych územiach. Inými slovami - bolo potrebné
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popísať, do akého biocentra (už na susednom katastrálnom území) ten ktorý biokoridor z
vlastného katastrálneho územia vedie, aký je stav daného biocentra a ako ho je potrebné v záujme
udržania funkčnosti celého ÚSES menežovať.
Základným prvkom ÚSES je biocentrum. Biocentrom rozumieme také podľa možnosti kompaktné
a ekologicky súvislé územie, ktoré je hostiteľom prirodzených alebo prírode blízkych spoločenstiev
voľne žijúcich druhov rastlín a divo žijúcich druhov živočíchov. Tieto druhy tu nájdu nielen výživu a
úkryt, ale aj možnosti pre rozmnožovanie, pre výchovu potomstva a najmä pre udržiavanie
primeraného genetického zdravia svojich populácií.
Biocentrom miestneho významu môže byť v podstate akýkoľvek ekologicky hodnotný krajinný
segment - hospodársky rybník alebo mŕtve rameno vodného toku s prirodzenými brehovými
porastami, chemicky nehnojená lúka alebo pasienok, hospodársky alebo ochranný les, starý park,
areál vyhradenej zelene alebo vysokokmenný zatrávnený sad.
Biocentrum miestneho významu má v projekte ÚSES predpísanú minimálnu plochu. Ak jeho
plocha klesne pod predpísanú výmeru, lokalita prestáva mať kvalitu biocentra a stáva sa len
takzvanou interakčnou plochou. Pre biocentrum lesného typu je minimálna plocha 3 ha a pre
biocentrá stepného či mokraďového charakteru je to plocha 0,5 ha.
Biocentrum miestneho významu má rovnako predpísaný minimálny čas od svojho založenia alebo
od posledného podstatného devastačného zásahu po dosiahnutie priemernej ekologickej kvality,
(pokiaľ jestvujú v danom území v dostupnej vzdialenosti sukcesne vyspelejšie spoločenstvá ako
zdroj genofondu). Inými slovami povedané, les sa po predchádzajúcom holorube a opätovnom
vysadení stáva biocentrom lesného typu až za 40 rokov. Poloprirodzená lúka sa po rozoraní a
opätovnom osiatí, po postriekaní insekticídom alebo po období chemického prihnojovania stáva
biocentrom stepného charakteru po uplynutí obdobia 20 rokov. Rybník sa po napustení alebo po
vytrávení rýb chemickou haváriou stáva biocentrom miestneho významu po 10 rokoch.
Biokoridor predstavuje ekologickú kvalitu spravidla nižšiu ako biocentrum. Je ním obyčajne
ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý už nemusí mať tvar kompaktný, stačí, keď je jeho tvar
pretiahnutý. Nemusí byť ani súvislý po celej svojej dĺžke, môže byť teda aj prerušovaný. Biokoridor
slúži na to, aby sa cezeň mohli dostať pri svojom aktívnom putovaní alebo počas pasívneho
unášania naprieč ekologicky destabilizovanou a často až zdevastovanou a vlastnému životu
nebezpečnou kultúrnou krajinou aspoň niektoré jedince živé alebo diaspóry životaschopné z
biocentra jedného (kde sú nadpočetné) do biocentra iného (kde sú žiadúce).
Biokoridor miestneho významu musí mať šírku najmenej 15 m a dĺžku najviac 2000 m. Biokoridor
regionálneho významu musí mať dĺžku najviac 700 m a šírku najmenej 40 m. Po uvedených
maximálnach dĺžkach musí byť biokoridor prerušený biocentrom najmenej miestneho významu,
inak stráca svoje opodstatnenie (!!!). Inými slovami, biokoridor, ktorý vedie do prázdna a nie z
biocentra do biocentra, ako taký - nemá vôbec nijaký zmysel.
Z uvedeného je zrejmé, že v kultúrnej krajine sa sieť ÚSES dá prirovnať k sieti karavánnych ciest a
oáz v púšti, kde oázy sú biocentrami, karavánne cesty biokoridormi a púšť - to je okolitá kultúrna
krajina so svojimi továrňami, sídliskami, smetiskami, letiskami, vozovkami a poliami.
Interakčná plocha má nižšiu ekologickú hodnotu ako biocentrum alebo biokoridor. Jej účelom v
kultúrnej krajine je tlmiť negatívne ekologické pôsobenie devastačných činiteľov na ekologicky
hodnotnejšie krajinné segmenty a zasa na druhej strane prenášať ekologickú kvalitu z biocentier
do okolitej ekologicky zdevastovanej a málohodnotnej krajiny.
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8.3. Posudzovanie
segmentov.

kvality

ekologicky

hodnotných

krajinných

Ekologická kvalita sa v ekologicky hodnotných krajinných segmentoch dá identifikovať bez nárokov
na inak nákladné prírodovedné prieskumy podľa týchto na prvý pohľad viditeľných indikátorov:
dlhodobo relatívne stabilný spôsob využívania človekom (bez veľkých medziročných výkyvov),
neprítomnosť chemizácie, úplnosť (od zrodu až po prirodzený zánik) životných cyklov,
mozaikovitosť priestorového usporiadania spoločenstiev, kľukatosť bočných a horizontálnych línií
porastov, druhová rôznorodosť spoločenstiev a etážovitosť porastov.

8.3.1. Životné cykly v prirodzených spoločenstvách.
Úplný životný cyklus kostrových druhov spoločenstiev (drevín v lesných spoločenstvách alebo tráv
v stepných spoločenstvách) je tvorený nasledovnými fázami:
1. fáza zrodu (odstránenie zábrany klíčenia stratifikáciou semena a jeho vyklíčenie),
2. fáza rastu (od semenáčika až po prinesenie prvej úrody plodov, intenzívny rast do výšky),
3. fáza zrelosti (stromy prinášajú pravidelné úrody plodov, rast do výšky sa zastavuje),
4. fáza odumierania (bútľavenie stromu až po jeho individuálnu smrť),
5. fáza rozpadu (postojačky alebo poležiačky).
Úplný životný cyklus spoločenstva lužného lesa vŕbovo-topoľového (mäkkého luhu) trvá 180 rokov,
u spoločenstva lužného lesa nížinného 350 rokov a v prípade dubovo-cerového lesa až 550 rokov.

8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení
8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy
Plocha riešeného územia je stredne až silno náchylná na vodnú eróziu v oblasti pahorkatiny i
vrchoviny. Zníženie obsahu humusu by mohlo nebezpečie erózie zvýšiť, obsah humusu v pôde by
sa mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni. Kvôli tomu je potrebné:








prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami
poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus,
prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy
v kŕmnej dávke,
maštaľný chov prežúvavcov nahradiť podľa možnosti chovom pastevným a pokiaľ možno na
zavlažovaných pasienkoch. Obe opatrenia umožnia nahradiť určitý podiel ornej pôdy
ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo viacročnými krmovinami,
prehodnotiť techniku pasenia u oviec vzhľadom na množstvo jalových prechodov z maštale na
pastvu a z pastvy naspäť do maštale a podľa možnosti zriadiť 24 hodinové pasenie.
udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami,
v oblasti pahorkov prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy, ich orientáciu vzhľadom na sklon
svahu,
na kritických lokalitách prerušiť súvislé svahy a zriadiť súbežne s vrstevnicami zasakovacie
pásy, najlepšie spojené s výsadbou drevín,

8.4.2. Opatrenia proti šíreniu inváznych druhov rastlín




Nenechávať ležať ladom na PPF a ani v intraviláne.
Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych
druhov bylín.
Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky.

8.4.3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody
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 Zabezpečiť vodotesnosť žúmp.
 Racionalizovať používanie agrochemikálií.
 Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (neorať a nepoužívať v nich chemikálie).
 Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny
– lucernu a dreviny.

8.4.4. Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu
-

Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto
nenachádzali na náveternej strane sídiel.
Medzi jestvujúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké enklávy vysokej
zelene s posilnenou hygienickou funkciou.

8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine
Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha a existenčného zabezpečenia podnikateľov na pôde:
-

Zvážiť výstavbu ďalších vodných nádrži na vodných tokoch (okrem NPR Horšiabnska dolina
a výstavbu ďalších veľkoplošných závlah.
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie jestvujúcich veľkoplošných závlah.
Zvážiť potrebu revitalizácie skanalizovaných vodných tokov.

8.5. Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a
biodiverzity.
8.5.1. Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES.
8.5.1.1. Biocentrá
8.5.1.1.1. Horšianska Dolina (BcNR č. 1.).


Vykonať účinné opatrenia proti šíreniu agáta bieleho.

8.5.1.1.2. Štiavnické vrchy (BcR č. 2.)


Ako v predchádzajúcom prípade.

8.5.1.1.3. – Ladia (BcR č.3.)


Ako v predchádzajúcom prípade.

8.5.1.1.4. – Záhulie (BcR č. 4.)


Zabezpečiť jestvujúci stav.

8.5.1.1.5. – Diely I. (BcR č. 5.)
 Ako v predchádzajúcom prípade.
8.5.1.1.6. Diely II. (BcR č. 6.)


Ako v predchádzajúcom prípade.

8.5.1.2. Biokoridory
8.5.1.2.1. – Sikenica (BkNR č. 1)


Ako v predchádzajúcom prípade.
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8.5.1.3. Interakčné prvky.




Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné ich uchrániť pred devastáciou.
V cintorínoch nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky,
ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné.
Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín.

8.6. Opatrenia na ochranu kultúrno-historických zdrojov.
Pod kultúrno - historickými zdrojmi, ktoré môžeme ochraňovať koncepciou územného plánu obce
rozumieme hlavne:
- urbanistickú štruktúru zástavby
- pôvodnú parceláciu zastavanej časti obce
- konkrétne stavebné objekty, ktoré sú v zozname ÚZPF
- stavebné objekty, ktoré nie sú v zozname ÚZPF, ale majú pamiatkové hodnoty
- stavebné objekty ľudovej architektúry, ktoré sú evidentným dokladom špecifičnosti, rázovitosti
prostredia a spôsobu života obyvateľov obce v minulosti
Objekty zapísané v zozname ÚZPF a objekty s pamiatkovými hodnotami majú definované svoje
ochranné pásmo, v ktorom sa zásahy stavebného charakteru môžu realizovať len so súhlasom
príslušného pamiatkového úradu.
Ostatné opatrenia ochrany je potrebné definovať v územnom pláne, následne ho schváliť a riadiť
sa ním pri rozhodovaní o výstavbe v obci. Jedná sa hlavne o snahu zachovať pôvodnú štruktúru
zástavby, štruktúru pôvodnej parcelácie, pôvodný princíp výrazu objektov s ľudovou architektúrou.

8.7. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu
zdravia obyvateľstva.
8.7.1. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.





Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu
alergizujúceho peľu vo vzduchu.
Posilnenie filtračného účinku na vzduchom unášaný prach a alergizujúci peľ a aj celkového
hygienického i environmentálneho účinku ochrannej vysokej zelene v samotnom sídle a aj
v extraviláne predovšetkým na náveternej strane sídla jej rekonštrukciou a správnym
menežmentom.
Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu)
drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami
hygienicky vhodnejšími.

8.7.2. Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.
 Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov ich
rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov.

8.8. Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.



Vykonanie komplexu opatrení na zamedzenie znečisťovania vôd povrchových i podzemných.
Prehodnotenie organizácie pôdneho fondu, osevných postupov na PPF a organizácie chovu
hospodárskych druhov zvierat. Jedná sa o zmenšenie výmery parciel, zmeny ich orientácie
k svetovým stranám, výsadbu a údržbu zasakovacích protieróznych pásov v smere kolmom na
odtok vody, uprednostnenie plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase silných vetrov a častých
dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, viacročné krmoviny, trvalé trávne porasty). V chove
hospodárskyh zvierat ide najmä o obmedzenie pohybu pasúcich sa zvierat pri ich výhone na
pastvu zriadením ich 24 hodinovej pastvy so zabezpečením ich úniku zo spásanej plochy a so
zabezpečením primeraného množstva vody na pitie priamo na pastve.
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Na vhodných miestach vysádzať hlboko koreniace rastliny (kvôli čisteniu spodnej vody od
rastlinných živín)

8.9. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.
8.9.1. Opatrenia v obytnom území.
- V intraviláne podsadiť postupne všetky voľné plochy s nezastavaným a nespevneným povrchom
(nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a hygienicky
vhodnými druhmi drevín.
- V časoch extrémneho sucha a vysokých teplôt kropiť závlahovou vodou verejnú zeleň (aj koruny
kríkov a podľa možnosti aj stromov.

8.9.2. Opatrenia v priemyselnej krajine.
- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a druhovo
bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi.

8.9.3. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.
-

-

V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s
projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové „vetrolamy“,
zasakovacie pásy a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín
menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.
Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu zaburinených plôch.
Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových
skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych).

8.9.4. Opatrenia v lesnej krajine.
-

Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných
druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách
výnosových hospodárskych lesov a podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody
lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný,
brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný, dub cerový, dub plstnatý a iné druhy
pôvodných lesných drevín. V prvých rokoch po výsadbe je potrebné podľa vývoja počasia
zabezpečiť v rámci daných možností závlahu vysadených sadeníc. V prípade suchých rokov
(ako napríklad 2003) by boli ohrozené vysadené porasty, ktorých koreňová sústava ešte
nedosiahla úroveň spodnej vody.

Zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny
Predmetu tejto state sa venujeme v kapitole A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny,
zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny v jej časti 4.4.1.
Chránené územia a chránené druhy v kapitole.
Opatrenia formulované v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja

5.
5.1.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
ochrany pôdneho fondu:
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej
pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona.
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5.2.

5.3.

5.7.

5.9.

5.10.

5.11.

odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v
územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj
MÚSES),
revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových
úprav území,
realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri
prameništiach, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie
(hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),
pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať
prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín
pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,
rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania
prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel
ekostabilizačných prvkov
regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch
rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území
V záujmovom území obce sú saturované jej nasledovné funkcie:
- obytné územie
- primárne a sekundárne vybavenostné centrum obce /v zastavanom území obce/
- plocha cintorínov /v zastavanom území obce/
- športové plochy, kde dominuje futbalový štadión, /v zastavanom území obce/
- plochy doporučené pre rozvoj agroturistiky
- existujúci areál živočíšnej výroby - PD /vnútri zastavaného územia obce/
- stredisko Záhulie pre výkrm ošípaných, stredisko Selec – farma oviec a stredisko Selec –
farma dojníc
- poľnohospodársky pôdny fond
- línie navrhovaného posilnenia vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri
- plochy cestnej dopravy
- cykloturistická trasa pozdĺž rieky Sikenica
- rozvojové lokality pre pracovné príležitosti /lokalita 05, 06/
- rozvojová lokalita pre športovorekreačné aktivity /lokalita 03/
- územie katastra Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce je súčasťou poľovného revíru
- východná časť katastrálneho územia Horné Žemberovce je do značnej miery pokrytá plochou
lesa, čo zabezpečuje ekologickú stabilitu územia a príležitosť pre koncodňovú a
koncotýždňovú rekreáciu
- bývalá osada Moďorík a Planý Vrch, ktoré sú vhodné pre rozvoj agroturistiky
- rozsiahla lokalita vinohradov s vinohradníckymi domčekmi sa nachádza severozápadne od
zastavaného územia obce
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A2.5.

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového
usporiadania

A2.5.1.
obce

Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície

ÚPN-O Žemberovce sa zameriava na riešenie celkovej štruktúry sídla, spôsobu jeho rozvoja,
jeho hmotovej koncepcie a výškového zónovania, jeho funkčného a organizačného usporiadania,
funkčných a prevádzkových systémov a na riešenie vymedzenia potrebných plošných a
priestorových kapacít pre jednotlivé funkcie obce.
Pri spracovaní urbanistickej koncepcie ÚPN-O jej zhotoviteľ musel zohľadňovať pri riešení
nasledovné východiská a javy:
a)
existujúcu urbanistickú štruktúru sídla so všetkými jej pozitívami aj negatívami
b)
existujúci potenciál obyvateľstva, domov, kapacít a sortimentu druhov občianskej
a technickej vybavenosti
c)
hranicu zastavaného územia k l. l. l99O
d)
existujúci potenciál prírodných daností územia, jeho stupeň ekologickej stability,
možnosti rozvoja územia pri zachovaní ekologickej stability v maximálnej miere
e)
nové spoločenské a ekonomické zmeny od roku l989
f)
majetkovo právne vzťahy v obci a jej katastri
g)
regionálny územný systém ekologickej stability
h)
Zadanie pre ÚPN-O Źemberovce
ch)
zámery regionálnej dôležitosti týkajúce sa bezprostredne obce a jej katastrálneho územia

Navrhovaná urbanistická koncepcia vychádza, ako bolo spomenuté vo východiskách práce z
existujúcej urbanistickej štruktúry. Plnohodnotné životné prostredie nikdy nie je rovnorodé s
konštantnou kvalitou a intenzitou využitia územia, ale si prirodzene vytvára vlastnú nosnú
vzťahovú sústavu, kde sa diferencujú dominantné priestory, centrá obce, a menej frekventované
priestory postupne až k tichým intímnym obytným štruktúram. Ani nosná vzťahová sústava obce
neposkytuje rovnorodé prostredie, ale pulzujúce prostredie rôznorodého vnemu gradujúce k
svojim vybavenostným centrám. Priestor medzi centrami obce prirodzeným spôsobom mení
intenzitu pôsobenia a vybavenosti, aby bol vnem z centra výraznejší a dominantnejší.
Konkrétne navrhujeme nosnú vzťahovú sústavu nasledovne:
Prirodzeným spôsobom sa v centrálnej polohe obce vyvinula zóna občianskej vybavenosti, ktorú
navrhujeme rozvinúť do primárneho vybavenostného centra obce. Toto centrum bude
zabezpečovať obyvateľom základnú a vyššiu občiansku vybavenosť pre saturovanie ich potrieb.
Primárne centrum bude miestom s najfrekventovanejším spoločenským ruchom, architektonicky
by jeho priorita v obci mala byť vyjadrená kvalitou architektúry, dominantnosťou priestorov. Takto
sme stručne definovali význam a polohu primárneho vybavenostného centra obce. Obec je však
rozľahlá, napriek jej centrálnemu - homogénnemu obrysu by mali ľudia ďaleko k základnej
vybavenosti, keby sa táto nachádzala len v primárnom centre. Navyše aj existujúca vybavenosť sa
nachádza mimo primárneho centra – napr. kostoly, penzión Anna a iné .
Preto navrhujeme v obci aj sekundárne vybavenostné centrum, ktoré poskytne služby obyvateľstvu
v už existujúcich objektoch vybavenosti, zároveň bude uspokojovať potreby obyvateľov ohľadom
základnej vybavenosti v prijateľnej pešej vzdialenosti od ich príbytkov.
Predkladaná urbanistická koncepcia usiluje z aspektu reality navrhnúť optimálnu cestu rozvoja
obce. ÚPN-O navrhuje zkompaktňovanie zástavby, využívanie stavebných prelúk, ale v zásade
musí citlivo sledovať hranicu zastavaného územia k l. l. l99O. Plochy, ktoré predkladaný ÚPN33

O Žemberovce navrhuje k využívaniu a zástavbe pre obec mimo tejto hranice je totiž nutné vyňať
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len PPF).

Základné rozvojové predpoklady sídla
Obec Žemberovce má vhodné predpoklady pre svoj rozvoj ako z hľadiska konfigurácie
terénu (geomorfologické danosti), tak z hľadiska úrodnosti poľnohospodárskej pôdy vôkol
sídla, z hľadiska priestorových možností vnútri zastavaného územia.
Dosiaľ obec Žemberovce bola v područí okresného mesta Levice, kam početné obyvateľstvo
odchádzalo za prácou. V súčasnosti, keď obce majú štatút obecnej samosprávy je ich úlohou
budovať obec tak, aby regulovali závislosť na väčších mestách a poskytovali svojim
obyvateľom dostatok pracovných príležitostí. Prirodzene nie je cieľom úplne zanevrieť na vzťah
obce k nadradenej urbanistickej štruktúre, alebo jej pólom, kde sa nachádza vyššia občianska
vybavenosť, ktorá obci ako Žemberovce nenáleží. Príkladne divadlo, nemocnica a pod. sú
zariadenia, ku ktorým budú Žemberovce aj výhľadovo konvergovať, lebo tento druh vybavnosti
náleží len veľkým mestám, respektívne jadrám regiónov.
Rozvojové predpoklady obce vzhľadom na záujmové územie a širšie vzťahy
Vzhľadom na širšie vzťahy majú Žemberovce vhodné rozvojové predpoklady. Ležia v ekologicky
vyváženom prírodnom prostredí poskytujúcom obyvateľom zdravé bývanie s dobrou dopravnou
väzbou na regionálne centrum – mesto Levice. Levice sú len vo vzdialenosti 11 km, čo poskytuje
obyvateľom Źemberoviec bezprostrednú možnosť dochádzky za prácou, vyššou vybavenosťou.
Taktiež Tlmače sú len o 9 km ďalej od Levíc. Na druhej strane majú Žemberovce cez Bátovce
a Pukanec vynikajúci prístup do Śtiavnických vrchov a Banskej Štiavnice. Táto lokalita s kvalitným
rekreačným potenciálom poskytuje obyvateľom Žemberoviec mnoho možností.
Samotné záujmové územie je vhodne funkčne organizované, keď všetky tri strediská živočíšnej
výroby ležia mimo zastavaného územia obce a ich ochranné pásmo doň nezasahuje. V obci je
mnoho voľných stavebných prelúk , ktoré je možné zastavať, ako aj dosť neobývaných domov. Aj
preto nebolo nutné navrhovať pre bývanie rozsiahle lokality. Potrebné je pritiahnuť mladé rodiny,
ktoré by v obci našli prácu a bývanie. Nosným problémom sú vhodné pracovné príležitosti.
Rozvojové predpoklady sídla z hľadiska ekológie životného prostredia
Z hľadiska ekológie životného prostredia riešené územie poskytuje vhodné predpoklady rozvoja.
Na území katastrov Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce leží vhodná a rozsiahla kombinácia
biocentier a biokoridorov. Na západnej strane katastrálneho územia Dolné Źemberovce leží vôkol
rieky Sikenica nadregionálne biocentrum č.1. Na východnej strane katastrálneho územia Horné
Źemberovce leží regionálne biocentrum č.2 a č.3, ktorých podstatou sú rozsiahle lesné plochy. Na
riečke Sikenica sú situované ďalšie tri lokálne biocentrá – č. 4, 5 a 6. Nadregionálne biocentrum
č.1 je s lokálnymi biocentrami č. 4, 5 a 6 prepojené nadregionálnym biokoridorom, ktorého
trasovanie určuje riečka Sikenica.
Okrem uvedených nosných prvkov územného systému ekologickej stability má riešené územie
rozsiahle plochy TTP, lesov viníc. V rámci posilňovania interaktívnych prvkov územia navrhujeme
pozdĺž ciest výsadbu líniovej zelene, v navrhovaných lokalitách plochy izolačnej zelene, športovo –
rekreačné plochy.
Rozvojové predpoklady sídla z hľadiska urbanistického
Základné urbanistické predpoklady pre harmonický rozvoj má obec Žemberovce dobré. Zastavané
územie je v ťažiskovej polohe siluety riešených katastrálnych území . Samotná plocha
zastavaného územia má v zásade centrálny charakter, vznikala zástavbou pozdĺž ciest, čo je
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zrejmé obrysom zastavaného územia, ktorý cesty sleduje. Primárne centrum obce je v ťažiskovej
polohe zastavaného územia obce.
Samotné záujmové územie je vhodne funkčne organizované, keď všetky tri strediská živočíšnej
výroby ležia mimo zastavaného územia obce a ich ochranné pásmo doň nezasahuje. Lokalita
vinohradov na severovýchodnej strane zastavaného územia je v dostupnej pešej vzdialenosti
k obci. Navrhované plochy pre rozvoj pracovných príležitostí ležia v dotyku zastavaného územia.
Tieto danosti sú oprimálne pre rozvoj územia, jeho komunikačné väzby, dochádzkové vzdialenosti,
efektívne využívanie času, vzájomný vzťah jednotlivých funkčných zložiek územia a pod.
Základný komunikačný systém
Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou
cesty I/51, ktorá tvorí prepojenie západného Slovenska s juhovýchodnou časťou.
Intravilánom obce prechádzajú cesty III/05162 a III/05166, ktoré majú pre dopravnú obsluhu
obce, vrátane cesty I/51, základný význam. Extravilánom obce prechádza cesta III/5644.
Hlavnú dopravnú kostru riešeného územia tvorí cesta I. triedy I/51, ktorá tvorí prieťah obcou v
smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôležitejšou dopravnou tepnou.
Cesta III/5162 tvorí os časti obce Dolné Žemberovce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu II/564 Levice - Štúrovo.
Cesta III. triedy III/05166 tvorí os časti obce Horné Žemberovce a pokračuje v smere na Bátovce.
Cesta III. triedy III/5644 prechádza extravilánom obce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/66 Šahy – Zvolen.
V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba
miestnych komunikácií na kategórie MO 7/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových
podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc
a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30 a 3,75/30. V lokalitách, kde sa
uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/40. Na komunikáciách
ukončených slepo sa vybudujú obratiská.
Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD.
V návrhu riešenia sa uvažuje aj s rozšírením dvoch mostov, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú
navrhovaným parametrom komunikácií.
Sieť ciest I. - III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako
účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo
zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára.
Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cesty III. triedy a miestne
komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi
poľnohospodárskej pôdy.
Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. V primárnom centre obce navrhujeme vytvoriť
námestie ako najväčší peší priestor obce, kde sa premiestni aj existujúci pamätník.
Chodníky pre peších sú vybudované pozdĺž nových miestnych komunikácií, v areáli kostola a
chodník je tiež vybudovaný z časti aj pozdĺž cesty I/51, od polovice stredu obce po koniec obce
v smere na Zvolen.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane cesty I/51 v celej
dĺžke a po ľavej strane v mieste zástavby. Taktiež sa navrhuje dobudovať chodník po pravej
strane cesty III/05166 aj cesty III/05162 v celej dĺžke. Tiež sa navrhujú vybudovať chodníky
pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž
jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje. Okrem týchto chodníkov sa
uvažuje vybudovať rekreačný chodník pre peších pozdĺž rieky Sikenica.

35

V súčasnosti sa v Žemberovciach , ani v ich okolí nenachádzajú cyklistické trasy. V rámci návrhu
riešenia územného plánu obce sa uvažuje s vybudovaním cyklistického chodníka pozdĺž rieky
Sikenica, ktorý bude budovaný súbežne s chodníkom pre peších.
Princíp existujúceho priestorového usporiadania územia
Ako bolo spomenuté, Žemberovce má charakter rastlého sídla, kde sa jeho jednotlivé časti rozvíjali
aditívnym spôsobom od pôvodného centra smerom k obvodu zastavaného územia. Rozvoj
a zástavba prebiehali predovšetkým pozdĺž ciest, čo je aj v súčastnosti zreteľné na siluete
zastavaného územia. Priestorovo v súčasnosti dominuje občianska vybavenosť vôkol cesty I.
triedy I/51.
V katastrálnom území Horných a Dolných Źemberoviec je rozloženie prírodných prvkov a umelých
/vzniknutých zásahom človeka/ v priaznivom pomere. Zásahy človeka sú prirodzené, nenásilné,
v súlade s prírodou.
Územím preteká potok Sikenica, ktorý vytvára so svojou sprievodnou zeleňou pôvabné meandre
a podieľa sa na kvalite životného prostredia.
Taktiež plochy lesov a vysokej zelene dávajú riešenému územiu charakter malebného členitého
územia, v ktorom plochy rastlinnej výroby nepôsobia dominantne. Výškové relácie oboch katastrov
riešeného územia tieto pozitívne vlastnosti navyše umocňujú.
Panorámy obce sú vnímateľné z vyvýšených častí zastavaného, alebo katastrálneho územia. V
zastavanom území vnímať panorámy z vyšších polôh južnej časti obce, od kultúrneho domu, alebo
od príjazdu do obce z východnej strany po ceste 1. triedy. Uvedené panorámy tvorí pohľad na
zastavané územie s bohatou vysokou zeleňou, v ktorej sa často budovy „strácajú“.
Zaujímavá panoráma sa núka aj zo severovýchodnej strany obce z územia vinohradníckych
domčekov a viníc, keďže aj toto územie je vyvýšené.
Výškové zónovanie obce je jednoduché, umocňuje ho rozohraná konfigurácia terénu. Samotnú
zástavbu
tvorí prevažne zóna rodinných domov s jej prirodzenou prízemnou, nanajvýš
dvojpodlažnou zástavbou. Výškovými dominantami budov sú kostoly, vežový vodojem, vybavenosť
je zväčša 2 – 3 podlažná.
Pri analýze architektonických pomerov konštatujeme, že pôvab obce vytvára nielen nová, ale
hlavne pôvodná zástavba nachádzajúca sa vôkol hlavných ciest vychádzajúca z ľudových motívov.
Hodná ochrany je nielen samotná pôvodná zástavba, ale aj urbanistická štruktúra vychádzajúca
z pôvodnej parcelácie. Nemenej zaujímavá je aj rozptýlená zástavba rodinných domov v južnej
časti obce, ktorá nie je regulovaná uličnou čiarou, orientáciou, ale vznikala rastlým spôsobom
podľa možností daného terénu a potrieb jej obyvateľov.
Pracovné príležitosti sú rozložené takto:
a/ primárny sektor - poľnohospodárstvo

- v areáli PD v zastavanom území obce
- v stredisku Záhulie - chov ošípaných
- v stredisku Selec – farma dojníc
- v stredisku Selec – farma oviec

b/ sekundárny sektor - priemysel. výroba - v súčastnosti v obci absentuje
c/ terciálny sektor - služby - v centre obce a v objektoch vybaveností v rozptyle obce.
Už uvedené hrubé rozdelenie pracovných príležitostí napovedá o prijateľnej segregácii výrobných
funkcií voči zóne bývania. Prirodzene, určité množstvo obyvateľov dochádza za prácou hlavne do
mesta Levice.
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Návrh priestorového usporiadania územia
V princípe priestorové usporiadanie územia obce je načrtnuté už v kapitole, kde sa opisuje
základná urbanistická koncepcia obce.
V kocke ju rekapitulujeme ako organizovanú zostavu usporiadaných funkčných zložiek územia,
ktoré vytvárajú harmonicky fungujúci celok - komplexné životné prostredie so všetkými svojimi
atribútmi. Základom priestorového usporiadania územia obce je jej nosná vzťahová sústava. Čo ju
definuje?
a/
jasný komunikačný skelet s premyslenou hierarchizáciou komunikačných koridorov
/viď kapitolu A2.12.Návrh verejného dporavného a technického vybavenia /
b/
V logickej a zákonitej polohe voči sídlu a jej komunikačnému skeletu poloha
primárneho vybavenostného centra a sekundárneho vybavenostného centra
d/
Uvedené vybavenostné póly sú zasadené do obytného prostredia. Po obvode
zastavanej plochy obce sú plochy PPF, lesov, viníc.
e/
navrhované lokality rozvoja pracovných príležitostí v sekundárnom sektore /lokalita 05 a 06/
f/
existujúci areál strediska PD Źemberovce nachádzajúci sa v západnej časti zastavaného
územia obce je tiež zdrojom pracovných príležitostí. Venuje sa rastlinnej aj živočíšnej
výrobe
g/
pre potreby primárneho sektora ostávajú činné stredisko Záhule s chovom ošípaných,
stredisko Selec s farmou oviec a s farmou dojníc. Tieto strediská sú mimo plochy
zastavaného územia obce.
h/
vzdialenejšími pólmi osídlenia sú lokalita Planý Vrch a lokalita Moďorík, obe s doporučenou
funkciou rozvoja agroturistiky
Územný plán obce síce stanovuje koncepciu rozvoja na 2O rokov, ale ani za takýto čas sa
principiálne nedá výrazne zmeniť urbanistická štruktúra sídelného útvaru. Spolupôsobí tu
aj aspekt poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý limituje možnosť obce zastavovať
územie za hranicou zastavaného územia k l. l. l99O a aspekt majetkoprávnych vzťahov v obci,
ktoré je nutné rešpektovať.
V póloch - centrách nosnej vzťahovej sústavy obce bude prebiehať najintenzívnejší dopravný a
spoločenský ruch. Zvyšné územie bude úmerne so vzdialenosťou k popísanému skeletu
získavať na intimite, tichosti, kvalite čistej obytnej zóny.
Nie je nutné definovať v obci výlučne monofunkčné plochy. Regulatívy a limity uvedené
v záväznej časti ÚPN-O určujú každej zóne v obci určité obmedzenia, pravidlá výstavby, ale tie
sú konštruované vedome s vôľou, v rámci ktorej sa bude môcť obec sama rozhodovať o ďalšej
výstavbe.
Z aspektu podporovania podnikateľských aktivít nie je taká zóna v obci, kde by nemohla byť
umiestnená určitá prijateľná podnikateľská aktivita. Preto základný nástroj pre rozhodovanie o
umiestňovaní toho ktorého druhu zástavby sú práve regulatívy a limity, ktoré po schválení
obecnou samosprávou budú záväzné.
Vnútri obce pôsobia vybavenostné centrá, výrobné aktivity sú zase rozložené tak, aby
negatívne vplyvy na zónu bývania boli minimálne. V návrhu oddeľujeme plochy živočíšnej a
priemyselnej výroby od sídla pásmi izolačnej zelene.
Ohľadom bývania konštatujeme:
- potrebu dopĺňania stavebných prelúk a medzier v zastavanom území
- navrhujeme v zastavanom území lokality č. 01, 02, 03, pre bývanie
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Zásady využitia územia včítane zmien jeho využitia:
a1Podporenie a rozvoj existujúcej nosnej vzťahovej sústavy do kvalitného polarizovaného urbanistického priestoru poskytujúceho obyvateľovi obce rôznorodý vnem
prostredia, dominantnosti a vybavenosti.
a2Dominantnú pozornosť venovať vybavenostným centrám obce, ktoré bude
potrebné dobudovať, rekonštruovať a usilovať o architektonickú kvalitu ich
priestorov a objektov.
a3Pre primárne vybavenostné centrum nachádzajúce sa v ťažisku obce bude potrebné:
- existujúcu vybavenosť udržiavať, respektívne rekonštruovať
- vo vyznačených polohách postupne reanimovať obytné plochy na polyfunkčné
- v nezastavaných plochách vybudovať polyfunkčné zariadenia v súlade s regulatívmi a limitmi.
a4 Sekundárne centrum obce nachádzajúce sa v polohe od administratívnej budovy PD po
penzión Anna sa bude rozvíjať v prípade potrieb majiteľov ich pozemkov na základe
podobných zásad, ako platia pre primárne vybavenostné centrum uvedené v bode a3.
Presnejšie podmienky rozvoja sú definované v regulatívoch záväznej časti ÚPN-O.
a5Obytné plochy obce diferencujeme na plochy vo vybavenostných centrách, plochy
pozdľž cesty I. triedy III. triedy, a na plochy vnútri obytných štruktúr. Pre rozvoj uvedených
plôch sú definované regulatívy a limity v záväznej časti ÚPN-O.
a6Vo väzbe na nosnú vzťahovú sústavu zvyšné plochy zastavaného územia obce
dostavať v prelukách, stupeň polyfunkčnosti zvyšovať smerom k centrám obce,
viď regulatívy a limity
a7Navrhujeme zástavbu aj mimo hranice zastavaného územia k l.l. l99O a to pre funkcie
bývania lokalitu 01a 04, pre rozvoj pracovných príležitostí lokality05, 06, 07.
a8Zeleň je vhodné dobudovať hlavne ako izolačnú medzi strediskom PD a obytnou zónou,
ako aj medzi navrhovanými plochami podnikateľských aktivít a priľahlou obytnou zónou.
Taktiež navrhujeme budovať sprievodnú zeleň pozdľž účelových komunikácií v riešenom
území na posilnenie funkcie interakčných plôch.

Územie obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých
plôch a intenzitu ich využitia. Určenie regulácie využitia jednotlivých plôch.
b/

Plochy primárneho, sekundárneho centra obce majú v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch
a limitoch priestorového usporiadania územia definované špecifické požiadavky pre možný
rozvoj.

c/

vinohradnícke domčeky – platí taktiež zásada, že v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a
limitoch priestorového usporiadania územia sú definované špecifické požiadavky pre
možný rozvoj tejto lokality

d/

Ako už bolo spomenuté, obec Žemberovce nemá najvhodnejšie umiestnený existujúci areál
PD, ktorého pôvodné ochranné pásmo od objektov živočíšnej výroby zmrazovalo možnosť
ďalšej výstavby RD vnútri obytného územia. Preto sme definovali časť areálu PD, v ktorej
sa nebude môcť rozvíjať živočíšna výroba, aby nebolo negatívne zasiahnuté obytné
územie.
Obmedzené, resp. zamedzené sú aj možnosti výstavby mimo zastavaného územia
obce. Zastavať bude možné len tie lokality mimo súčastnej plochy zastavaného
územia, ktoré sa v tejto UPD schvália.
navrhovaná športovo – rekreačná plocha mimo zastavaného územia obce má v záväznej
časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia definované
špecifické požiadavky pre možný rozvoj.

e/

f)
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A2.5.2.
Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti,
rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch
Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto:
označenie
funkcia lokality
plocha
lokality
lokality
/ha/
lokalita 01
lokalita 02
lokalita 03
lokalita 04
lokalita 05
lokalita 06
lokalita 07

Kapacita

bývanie /IBV/
bývanie /IBV/
športovorekreačné
aktivity
bývanie /IBV/
priemyselný park

3,3274
0,5291
1,5936

39 RD,122 byv.
5 RD, 21 obyv.

0,4747
1,9804

8 RD, 32 obyv.
16pracov. miest

podnikateľ. aktivity
Čerp. st. pohonn.
hmôt

1,4271
0,3246

11 pracov. miest
5 pracov. miest

Vnútri
zastava
ného
územia
nie
nie
nie
nie
2/5 áno
3/5 nie
nie
nie

Táto tabuľka prehľadne źnázorňuje všetky novonavrhované lokality rozvoja s ich základnými
parametrami.
Bývanie sa môže rozvíjať okrem toho aj v stavebných medzerách – prelukách a na voľných
parcelách zastavaného územia.
Existujúce plochy bývania sú umiestnené v zastavanom území obce ohraničenom hranicou
zastavaného územia k 1.1.1990. Navrhované plochy pre bývanie sú okrem zastavania prelúk
vnútri obce a využitia vnútorných rezerv aj na novonavrhovaných plochách. Navrhované plochy
rozvoja obce sú tieto: lokalita 01, 02 a 03. Na týchto plochách sa bude rozvíjať len bývanie formou
IBV
Občianska vybavenosť sa bude rozvíjať v primárnom a sekundárnom centre obce, ako aj na
plochách rozptylu – všetko v zmysle regulatívov záväznej časti ÚPN-O. Na navrhovanej ploche
rozvoja č.07 bude čerpacia stanica pohonných hmôt.
Rekraácia má pre rozvoj v riešenom území priaznivé podmienky. Budú jej slúžiť lesné plochy
riešeného územia, prostredie vôkol potoka Sikenica, navrhovaná cyklistická a pešia trasa, lokalita
č. 03, plochy viníc a vinohradníckych domčekov a pod.
Priemyselná výroba zatiaľ v Žemberovciach chýbala. Navrhujeme pre ňu plochu rozvoja č.05
v bývalom lome a plochu rozvoja č. 06 severne od Poľnohospodárskeho družstva.
Výroba živočíšna sa bude rozvíjať na ploche súčastného PD Žemberovce za podmienok
definovaných v regulatívoch a limitoch. Zvyšné kapacity živočíšnej výroby sa budú aj naďalej
rozvíjať v strediskách PD Záhulie s chovom ošípaných, stredisku Selec s farmou dojníc a farmou
oviec.
Doprava má v zásade tieto potreby rozvoja:
Hlavnú dopravnú kostru riešeného územia tvorí cesta I. triedy I/51, ktorá tvorí prieťah obcou v
smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôležitejšou dopravnou tepnou. Cesta I/51 je vybudovaná
pred obcou v kategórii C 8,5/60 a za obcou v smere na Zvolen v kategórii C 8/60.
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Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia uvažuje
s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MO 14/50 a mimo obce na kategóriu C 11,5/70.
Smerovo zostane komunikácia v pôvodnej trase.

Cesta III/5162 tvorí os časti obce Dolné Žemberovce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu II/564 Levice - Štúrovo. V obci je vybudovaná kategórie MO
8/50 ako prieťah obce a mimo obce kategórie C 8/60. V rámci návrhu konceptu riešenia sa
navrhuje podľa požiadavky SSC Bratislava prekategorizovať cestu III/05162 v extraviláne na
kategóriu C 7,5/70 a v intraviláne na kategóriu MZ 8,5/50.

Cesta III. triedy III/05166 tvorí os časti obce Horné Žemberovce a pokračuje v smere na Bátovce.
Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia uvažuje
s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MZ 8,5/50 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70.
Smerovo zostane komunikácia v pôvodnej trase.
Cesta III. triedy III/5644 prechádza extravilánom obce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/66 Šahy – Zvolen. Cesta je vybudovaná v kategórii C
7,5/60. Cesta má vyhovujúce smerové aj šírkové usporiadanie.
Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a kategórie ciest
väčšinou nie sú vyhovujúce. V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných
podmienkach prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7/50 a MOU 5,5/40.
V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy
zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30 a
3,75/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie
MO 7,5/40. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská.
Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na
dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciam
funkčnú triedu C3.
V návrhu riešenia sa uvažuje aj s royšírením dvoch mostov, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú
navrhovaným parametrom komunikácií.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane cesty I/51 v celej dĺžke
a po ľavej strane v mieste zástavby. Taktiež sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane
cesty III/05166 aj cesty III/05162 v celej dĺžke. Tiež sa navrhujú vybudovať chodníky pozdĺž
novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich
komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje. Okrem týchto chodníkov sa uvažuje
vybudovať rekreačný chodník pre peších pozdĺž rieky Sikenica.
V súčasnosti sa v Žemberovciach , ani v ich okolí nenachádzajú cyklistické trasy. V rámci návrhu
konceptu riešenia územného plánu obce sa uvažuje s vybudovaním cyklistického chodníka pozdĺž
rieky Sikenica, ktorý bude budovaný súbežne s chodníkom pre peších.
V rámci návrhu konceptu riešenia sa uvažuje s výstavbou priemyselných zón, športovo –
rekreačnými aktivitami. Pri všetkých spomínaných aktivitách je potrebné uvažovať aj s navrhnutím
potrebného počtu odstavných stojísk.
V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa uvažuje s vybudovaním čerpacej stanice PHM,
ktorá bude umiestnená po ľavej strane cesty I/51 na konci obce v smere na Levice.
V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové výbočiská na
všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské prístrešky.
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A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných
hodnôt
V zozname ÚZPF sú v katastri obce zapísané tieto stavby:
1. Kaštieľ, č.ÚZPF 2280/0, klasicistický, s neorománskou úpravou. Renovovaný 1812 a rozšírený
prístavbou koncom 19. stor. Dvojpodlažná bloková budova s pristavaným prízemným krídlom
a vežou v neorománskom slohu. Klasicistické poschodové krídlo má na trojosovej fasáde
postravený stĺpový portikus s balkónom.
2. Dom pamätný a tabuľa pamätná, č. ÚZPF 2027/1-2 – rodný dom mjr Daniela Gondu, hrdinu
SNP in memoriam, s pamätnou tabuľou
3. Hrob s náhrobníkom, č. ÚZPF1655/0 – hrob mjr Daniela Gondu
Súpis pamiatok na Slovensku, zv.III., str. 495 SÚPSOP, Obzor, Bratislava 1968 eviduje aj
nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami:
4. Kúria , č.6, klasicistická, z 1. Pol. 19. Storočia, neskôr prestavovaná. Jednopodlažná
obdĺžniková päťosová budova s trojosovým rizalitom. Na severnej strane pristavané
krídlos priebežnou loggiou na šiestich stĺpoch. Miestnosti zaklenuté českými plackami
a pruskými klenbami.
5. Kúria, č.12, neskorobaroková z 1. Pol. 18. storočia , na starších základoch, upravovaná v
19. Storočí. Prízemná obdĺžniková budova,jej osemosové priečelie má mierny
štvorokenný rizalit. Dvorová fasáda s predstavaným stĺpovým portikom. Strecha
manzardová.Miestnosti zaklenuté krížovými hrebienkovými a valenými klenbami
s lunetami.
6. Kostol r.k. Mena P. Márie, barokový, z roku 1754, renovovaný v roku 1790. Jednoloďová
stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, sakristiou a predstavanou vežou.
Presbytérium a loď zaklenuté pruskými klenbami, sakristia valenou klenbou.Fasády
členené zdvojenými pásmi. S hodnotnými oltármi, kazateľnicou, krstiteľnicou, obrazmi
a organom.
7. Kostol evanielický a. v., postavený v tradičnom klasicistickom slohu jozefínskych chrámov r.
1886, renovovaný v roku 1924 a 1959. Jednoloďový s polygonálnym uzáverom, sakristiou
s predstavanou vežou, ku ktorej boli v roku 1959 pristavané dve miestnosti.Veža zakončená
ihlancom.
Na území obce sa však môžu vyskytovať aj iné objekty s pamiatkovými hodnotami, ktoré nie
sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Tieto móže obec chrániť ako míestne
pamätihodnosti vytvorením a odbomým vedením evidencie pamätihodností v zmysle §14 ods. 4
Zákona č. 49/2002 0 ochrane pamiatkového fondu. Sem možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a
nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc,
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Vytvorený zoznam
evidovaných pamätihodností obce obec Žemberovce predloží podľa návrhu komisie kultúry
a komisie stavebnej na odbomé a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o
nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu. Pri jeho tvorbe a vedení môže požiadať o
odbomú a metodickú pomoc viaceré inštitúcie. Uvedené ohľadom pamiakových hodnôt sa riadi
v zmysle platnej legislatívy a metodickej príručky pre vedenie Evidencie pamätihodností.
Objekty zapísané do ÚZPF, pamiatkové územia , ich ochranné pásma a chránené pamiatkové
hodnoty zaznačiť do grafickej časti územný plán obce.
V zmysle Zákona NR SR 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu sa zmenili povinnosti
vlastníkov pamiatok a podmienky spôsobu ich ochrany. Ochrana národných kultúrnych pamiatok je
v zmysle citovaného zákona aj súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. Z tohio dóvodu je
potrebné zapracovat' nasledovné podmienky do záväznej časti návrhu územnoplánovacia
dokumentácia:
• Pred začatím údržby, konzervovania, opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúmej
pamiatky alebo jej časti (§32 ods. 1 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
znení
neskorších
predpisov) je vlastník povinný vyžiadat' si rozhodnutie Krajského
pamiatkového úradu v Nitre o zámere obnovy podfa § 32 ods. 2 citovaného zákona. V
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rozhodnutí o zámere obnovy, podfa § 32 ods. 4 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v
Nitre určí, či sú predpokladané práce prípustné, ďalej urči podmienky, za ktorých je možné tieto
práce pripravovať a vykonávať a najmä, či tieto práce možno pňpravovať iba na základe
výskumov.
• Podľa § 32 ods. 10 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre vydá osobitné
rozhodnutie o každej prípravnej a o každej projektovej dokumentácii údržby, konzervovania,
opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúmej pamiatky alebo jej časti
• V zmysle § 32 ods. 11 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov, v súčinnosii s § 126 ods. 1 a 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní, v
stavebnom konaní, v konaní o povoleni zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby,
v konaní o ohlásení udržiavacích prác, alebo v konani o odstránení nehnuteľnej kultúmej
pamiatky rozhoduje stavebný úrad po predchádzajúcom súhlase Krajského pamiatkového
úradu v Nitre. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonat' na základe
ohlásenia.
Z hľadiska pamiatkových záujmov a pre zvýraznenie špecifik obce odporúčame uplatniť v
územnom pláne princíp revitalizácie tradičných urbanisticko-architektonických vzťahov v súlade so
súčasnými potrebami obcí. Je potrebné zachovať charakter historických urbanistických priestorov
a ich väzby na prírodné prostredie.
Z hľadiska ochrany archeologických nálezov a záujmov v území, sa v katastri obce nachádzajú
chránené archeologické lokality z doby kamennej, rímskej, a včasného stredoveku. Pre
zabezpečenie ochrany možných nálezov je preto potrebné dodržat' nasledovné podmienky, ktoré
je v zmysle stanoviska AÚ SAV č. 3713/04-7044 zo dňa 13.09.2004 potrebné zapracovať do
zadania ÚPN:
1. Stavebný úrad si vyžiada od Krajského pamiatkového úradu v Nitre v každom stupni územného
a stavebného konania stanovisko ku každej pňpravovanej stavebnej činnosti /líniové stavby,
budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď./.
2. Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na
zabezpečenie archeologického výskumu.
3. Stavebník zároveň vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu
(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie
archeologických situácií a nálezov).
4. V odôvodnenom pripade stavebník finančne zabezpečí realizáciu záchranného archeologického
výskumu. Stavebnik si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa §
36 ods. 2 pamiatkového zákona Archeologický ústav SAV v Nitre alebo iná právnická osoba,
ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR.
Uvedené pamiatky sú historickým odkazom, vytvárajú špecifikum a jedinečnosť daného územia
a je nutné ich zakomponovať do navrhovanej urbanistickej štruktúry.
Nakoľko Archeologický ústav SAV Nitra eviduje v katastrálnom území obce nálezy z praveku,
stredoveku a novoveku, zhotoviteľ územný plán obce poskytne pri spracovaní územný plán obce
situáciu riešeného územia na vyznačenie požadovaných lokalít Archeologickým ústavom v Nitre. /
Včítane lokality Hradište, Lúky, Ćriepeš/
Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bude nutné
rešpektovať v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov a ložísk nerastných surovín
V riešenom území sa zdroje nerastných surovín nenachádzajú.
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Požiadavky na ochranu chránených území, ich ochranných pásiem
Chránené územia a chránené druhy
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod územnou ochranou v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny :
-

národná prírodná rezervácia Horšianska dolina, ktorá sa tiahne až po intravilán obce Horné
Krškany. Platí v nej 4. stupeň územnej ochrany.
chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy. Tu platí 2. stupeň územnej ochrany.

V riešenom území sa vzhľadom na zachovalosť jeho mokraďových častí a dostatok vhodných
stanovíšť pravidelne vyskytuje vydra riečna, v lesných častiach riešeného územia zasa mačka
divá. V priebehu niekoľkých desaťročí sa reálne dá očakávať rozšírenie prirodzeného výskytu rysa
ostrovida a medveďa hnedého až do lesnatých častí riešeného územia. Prítomnosť týchto
predátorov radí ekologickú kvalitu riešeného územia v rámci Slovenskej republiky na vysokú
úroveň.
Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených druhov
vtákov, napríklad orla kráľovského, orla krikľavého, výra skalného. V riešenom území sa
nachádzajú hniezdne areály myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane
močiarnej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, myšiarky ušatej,
bociana čierneho, chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa
veľkého, bučiaka nočného a podobne.
Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery
túlavé (volavka biela).
V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený,
skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná)
a chránené druhy cicavcov (niektoré druhy netopierov, tchor stepný, plch záhradný a podobne).

A2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich
funkčných území
Návrh organizácie a využitia územia členeného na polyfunkčné územia a
monofunkčné plochy s opisom vhodnosti a prístupnosti jednotlivých činností
Ohraničiť výsostne monofunkčnú pochu v obci nie je možné ani výhľadovo, pretože pri
rešpektovaní podnikateľských aktivít tieto môžu monofunkčné plochy doplniť ďalšími funkciami k
všestrannej spokojnosti. Preto v tejto kapitole skôr rozlíšime lokality, kde sa polyfunkcie
priam žiadajú a lokality, kde na polyfunkcie nie sú nároky.
Polyfunkčné územia
b1V primárnom a sekundárnom vybavenostnom centre doporučujeme polyfunkčné
územie pozostávajúce z centrotvorných aktivít a bývania. Nie sú vhodné výrobné
hlučné, prašné aktivity, ani živočíšna výroba.Predpokladáme, že postupom času sa
bude funkcia mnohých zariadení meniť na základe trhového mechanizmu a
podnikateľských zámerov závislých na prosperite.
b2Zástavba mimo centier obce priľahlá k ceste I/51 , III/ 05166 a III/05162 je zväčša obytná.
Prípustné sú funkcie vybavenosti, ktoré sú doplnkové k centrám.
b3Zástavba územia obce nespadajúca pod popis bodu b1a b2 má omnoho vyšší
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stupeň obytnej monofunkčnosti, avšak aj tu uvažujeme s možnosťou doplnkovej
vybavenosti, s remeselníckymi službami, ktoré nezaťažia obytné územie o prach, hluk
a iné znečistenia, respektívne rušivé prvky.
Monofunkčné územia
Monofunkčné plochy obce sú hlavne tieto:
c1 areál živočíšnej výroby PD, ako aj strediská Selec s oboma farmami a Záhulie.
c2 plochy športovorekreačné podľa riešenia v komplexnom urbanistickom návrhu.
c3 plochy cintorínov
c4plochy priemyselnej výroby, sklady, remeselnícke služby a pod.
c5 plochy verejnej zelene budované v súlade s koncepciou ekológie životného
prostredia.

A2.6.1.
Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových
a komunikačných väzieb na území obce
O nosnej vzťahovej sústave obce už bolo písané . V riešenom území sú jeho funkčné zložky
rozvrhnuté nasledovne:
- obytné územie /v zastavanom území obce, navrhovaný rozvoj aj mimo neho
- primárne centrum obce so svojou vybavenosťou /v zastavanom území obce/
- sekundárne centrum obce so svojou vybavenosťou /v zastavanom území obce/
- plocha cintorínov /v zastavanom území obce/
- športové plochy, kde dominuje futbalový štadión, /v zastavanom území obce/
- areál podnikateľských aktivít na navrhovanej ploche /mimo zastavaného územia obce/
- navrhovaný športovo rekreačný areál /západne od zastavaného územia/
- plochy doporučené pre rozvoj agroturistiky /jedna v zastavanom území – južná časť
zastavaného územia, dve mimo neho – lokalita Moďorík a Planý Vrch/
- existujúci areál živočíšnej výroby /vnútri zastavaného územia obce na jeho západnej časti/
- stredisko PD Záhulie s chovom ošípaných – západná časť k.ú. Dolné Źemberovce
- stredisko Selec – farma oviec – východná časť k.ú. Horné Žemberovce
- stredisko Selec – farma dojníc– východná časť k.ú. Horné Žemberovce
- navrhovaná lokalita 05 a 06 pre rozvoj pracovných príležitostí
- navrhovaná lokalita 07 pre výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt
- poľnohospodársky pôdny fond
- línie navrhovaného posilnenia vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri
- plochy cestnej dopravy
- cykloturistická trasa pozdĺž potoka Sikenica
- územie katastra Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce je súčasťou poľovného revíru

Prevádzkové a komunikačné väzby saturuje hlavne dopravný skelet riešeného územia.
Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou
cesty I/51, ktorá tvorí prepojenie západného Slovenska s juhovýchodnou časťou.
Intravilánom obce prechádzajú cesty III/05162 a III/05166, ktoré majú pre dopravnú obsluhu
obce, vrátane cesty I/51, základný význam. Extravilánom obce prechádza cesta III/5644.
Hlavnú dopravnú kostru riešeného územia tvorí cesta I. triedy I/51, ktorá tvorí prieťah obcou v
smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôležitejšou dopravnou tepnou.
Cesta III/5162 tvorí os časti obce Dolné Žemberovce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu II/564 Levice - Štúrovo.
Cesta III. triedy III/05166 tvorí os časti obce Horné Žemberovce a pokračuje v smere na Bátovce.
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Cesta III. triedy III/5644 prechádza extravilánom obce a pokračuje v smere na Hontianske Trsťany.
Zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/66 Šahy – Zvolen.
V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba
miestnych komunikácií na kategórie MO 7/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových
podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc
a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30 a 3,75/30. V lokalitách, kde sa
uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/40. Na komunikáciách
ukončených slepo sa vybudujú obratiská.
Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD.
V návrhu riešenia sa uvažuje aj s rozšírením dvoch mostov, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú
navrhovaným parametrom komunikácií.
Sieť ciest I. - III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako
účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo
zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára.
Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cesty III. triedy a miestne
komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi
poľnohospodárskej pôdy.
Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. V primárnom centre obce navrhujeme vytvoriť
námestie ako najväčší peší priestor obce, kde sa premiestni aj existujúci pamätník.
Chodníky pre peších sú vybudované pozdĺž nových miestnych komunikácií, v areáli kostola a
chodník je tiež vybudovaný z časti aj pozdĺž cesty I/51, od polovice stredu obce po koniec obce
v smere na Zvolen.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane cesty I/51 v celej
dĺžke a po ľavej strane v mieste zástavby. Taktiež sa navrhuje dobudovať chodník po pravej
strane cesty III/05166 aj cesty III/05162 v celej dĺžke. Tiež sa navrhujú vybudovať chodníky
pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž
jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje. Okrem týchto chodníkov sa
uvažuje vybudovať rekreačný chodník pre peších pozdĺž rieky Sikenica.
V súčasnosti sa v Žemberovciach , ani v ich okolí nenachádzajú cyklistické trasy. V rámci návrhu
riešenia územného plánu obce sa uvažuje s vybudovaním cyklistického chodníka pozdĺž rieky
Sikenica, ktorý bude budovaný súbežne s chodníkom pre peších.

A2.7.

Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so
sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

A2.7.1.

Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry

Sociálne zariadenia typu penziónov alebo denných stacionárov pre starších ľudí sa v mikroregióne
nenachádzajú. Niektoré obce však zabezpečujú pre svojich obyvateľov donášku teplej stravy
(Žemberovce, Rybník, Brhlovce, Čajkov, Kozárovce a Hronské Kľačany). Opatrovateľská služba,
prostredníctvom platených opatrovateliek, alebo organizácií Červeného kríža poskytuje služby
v obciach Žemberovce, Rybník, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Hronské Kľačany, Kozárovce a
Pukanec. Táto oblasť služieb je nedostatočná a viaceré obce mikroregiónu majú potrebu vytvoriť
zariadenie dennej alebo dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí, prípadne zariadenie zo
špecializovanými zdravotníckymi službami. Z analýzy vyplýva, že je v mikroregióne nutné vytvoriť
spoločne koordinovaný systém služieb pre staršie obyvateľstvo.
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Obec Źemberovce má vlastnú základnú školu s materskou školou v spoločnom areáli v centrálnej
polohe svojej zastavanej časti. Areál je situovaný na dostatočne veľkej ploche aj s výhľadom do
budúcnosti.
Zdravotné stredisko a Lekáreň Avicenum sú umiestnené v centre obce v novom obbjekte, vhodne
slúžia obyvateľom obce.

A2.7.2.
Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné
služby, ostatná vybavenosť/
V súčastnosti neplatia žiadne technicko ekonomické ukazovatele alebo normatívy, ktoré by obec
pri dimenzovaní jednotlivých druhov vybavenosti musela dodržiavať. Je potrebné riadiť sa
potrebami a možnosťami obce. Ohľadom koncepcie rozvoja konštatujeme, že je potrebné
podporovať výstavbu občianského vybavenia v primárnom vybavenostnom centre, v
sekundárnom centre. Je možné ju povoľovať aj mimo uvedených centier, ale len v zmysle
regulatívov a limitov, ktoré sú v záväznej časti ÚPN-O.
Vyššiu občiansku vybavenosť nenachádzajúcu sa v Žemberovciach nájdu obyvatelia obce
v Leviciach ako v centre regiónu.

A2.7.3.

Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti

Primárne vybavenostné centrum sa nachádza po oboch stranách cesty I/51 v jej úseku od
križovania s cestou III/05162 po budovu súčastného Obecného úradu. K tomuto územiu
priraďujeme aj plochu k.ú. Horné Žemberovce po objekt kultúrneho domu včítane.
Sekundárne vybavenostné centrum je situované po oboch stranách cesty III/05166 v k.ú. Horné
Žemberovce v úseku od autobusových zastávok, pohostinstva, administratívnej budovy PD
Źemberovce po penzión Anna včítane. Jeho súčasťou je aj evanjelický kostol.

A2.7.4.

Kapacity a štruktúra zariadení

Kapacity a štruktúra zariadení sa budú rozvíjať na základe trhu, výhodnosti a podnikateľských
aktivít. Preto ich dimenzovanie nepovažujeme za podstatné ani potrebné. Definujeme však plochy
potrebné pre rozvoj určené v rámci ÚPN-O. Sú uvedené v tabuľke v kapitole A2.5.2.Vymedzenie
potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch.

Nároky na plochy mimo zastavaného územia obce
Plošné nároky mimo zastavaného územia sú uvedené v tabuľke kapitoly A2.5.2.Vymedzenie
potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch.

Výrobné územia
A2.7.5.
Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná
výroba, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo,
remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/
Koncepcia návrhu ÚPN-O Žemberovce rozvoj hospodárskej základne člení podľa osvedčenej
a používanej schémy
na rozvoj priemyselnej výroby a výroby poľnohospodárskej.
Poľnohospodársku výrobu členíme na živočíšnu a rastlinnú.
Priemyselná výroba
V súčastnosti sa žiadna priemyselná výroba v obci nenachádza. Pre zabezpečenie nárastu počtu
obyvateľov navrhujeme v rámci ÚPN-O Žemberovce dve rozvojové lokality obce pre priemyselnú
výrobu. Je to lokalita č. 05 a 06.
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Lokalita č. 05 je plocha bývalého lomu v k.ú. Dolné Žemberovce vo väzbe na komunikačný prístup
z cesty III/05162 Žemberovce – Hontianske Trsťany.
Lokalita č. 06 sa nachádza v k.ú. Horné Žemberovce v dotyku areálu PD a vodného zdroja.
Parametre navrhovaných lokalít uvádza nasledovná tabuľka:
označenie
funkcia lokality
plocha
Kapacita
lokality
lokality
/ha/
lokalita 05

priemyselný park

1,9804

16pracov. miest

lokalita 06
lokalita 07

podnikateľ. aktivity
Čerp. st. pohonn.
hmôt

1,4271
0,3246

11 pracov. miest
5 pracov. miest

Vnútri
zastava
ného
územia
2/5 áno
3/5 nie
nie
nie

Konkrétne druhy priemyselnej výroby nie je vopred možné definovať, upresnia sa pri výbere nych
investorov. Priemyselná výroba však bude musieť rešpektovať regulatívy a limity územia
definované v záväznej časti ÚPN-O.
Živočíšna výroba
V súčastnosti sú známe nasledovné stavy chovov živočíšnej výroby: počet hovädzieho dobytka
1092 kusov, z toho 506 dojníc. ošípaných 2740 a oviec 817. Výhľadové počty budú oscilovať okolo
týchto hodnôt podľa ekonomickej výhodnosti chovu a prosperity PD. Priestorove sa živočíšna
výroba aj naďalej bude rozvíjať vo svojich existujúcich lokalitách:
-

lokalita PD Žemberovce v zastavanom území obce

-

lokalita strediska PD Záhulie s chovom ošípaných /západná časť k.ú. Dolné Žemberovce/

-

lokalita strediska PD Selec – farma oviec /východná časť k.ú.Horné Žemberovce/

-

lokalita strediska PD Selec – farma dojníc /východná časť k.ú.Horné Žemberovce/

Zmena oproti súčastnému stavu nastáva v zastavanom území PD. Aby ochranné pásmo
nezasahovalo do obytnej zóny, navrhujeme vo vyznačenej časti areálu postupne vymiestňovať
živočíšnu výrobu buď do odľahlejšej časti areálu, alebo do stredísk mimo zastavaného územia.
Predmetná časť areálu PD je vyznačená v grafickej časti vo výkrese č. 2, ako aj zadefinovaná
v záväznej časti územného plánu v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania.
Rastlinná výroba
K 31. decembru 2000 PD Žemberovce hospodárilo na výmere 5841 ha poľnohospodárskej pôdy, z
toho bolo 4019 ha ornej pôdy, 1685 ha lúk a pasíenkov, 70 ha viníc, 52 ha sadov a 12 ha záhrad.
Uvedená pôda sa nachádzala na území pôvodného PD Žemberovce (3606 ha), ďalej v okrese
Krupina 79 ha a bola prenajatá pôda v Plášťovclach o výmere 2155,7 ha. V rámci ÚPN-O
nenavrhujeme podstatné zmeny v hospodárení rastlinnej produkcie.
Existujúce prevádzky výroby sú podrobnejšie opísané v PaR obce vypracovaných v roku 1999.
Druhy a kapacity navrhovaných druhov výroby limitujú len regulatívy a limity definované v záväznej
časti územného plánu.. Ostatné sa môže meniť na základe mechanizmu trhu, podnikateľských
potrieb a finančných možností prevádzkovateľov výroby. Pre existujúce druhy výroby sú navrhnuté
ochranné pásma definované v kapitole o ochranných pásmach.
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A2.7.6.
Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich
plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia
V rámci ÚPN-O navrhujeme rozvoj na plochách mimo zastavaného územia, ktoré sú definované
v tabuľke a texte predchádzajúcej kapitoly.
V rámci reštrukturalizácie jestvujúcich plôch navrhujeme preskupiť objekty so živočíšnou výrobou
strediska PD do vzdialenejšej polohy voči obytnej zóne tak, aby sa obe funkcie vzájomne nerušili.
Podrobnejší popis viď predchádzajúcu kapitolu a záväznú časť ÚPN-O.

A2.7.7.
Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby
a stanovenie ochranných pásiem
Škodlivé prevádzky sa v katastri obce nenachádzajú. Sú však také, ktoré svojou prevádzkou
negatívne ovplyvňujú obytnú zónu zápachom, alebo. znečisťovaním komunikácie.
Typickým príkladom je areál strediska Poľnohospodárskeho družstva Žemberovce. Jeho ochranné
pásmo zasahuje do obytnej zóny. Opatrenia, ktoré je nutné realizovať:
- nepribližovať živočíšnu výrobu k obytnej zóne
- z krajných polôh areálu podľa výkresovej časti postupne vymiestniť živočíšnu výrobu
- medzi obytnou zónou a živočíšnou výrobou budovať izolačnú zeleň

A2.7.8.
Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných
a uvažovaných zámerov
Po zohľadnení plánovaných zámerov bude štruktúra hospodárskej základne nasledovná:
Priemyselná výroba
Pre zabezpečenie nárastu počtu obyvateľov navrhujeme v rámci ÚPN-O Žemberovce dve
rozvojové lokality obce pre priemyselnú výrobu. Je to lokalita č. 05 a 06.
Lokalita č. 05 je plocha bývalého lomu v k.ú. Dolné Žemberovce vo väzbe na komunikačný prístup
z cesty III/05162 Žemberovce – Hontianske Trsťany.
Lokalita č. 06 sa nachádza v k.ú. Horné Žemberovce v dotyku areálu PD a vodného zdroja.
Parametre navrhovaných lokalít uvádza nasledovná tabuľka:
označenie
funkcia lokality
plocha
Kapacita
lokality
lokality
/ha/
lokalita 05

priemyselný park

1,9804

16pracov. miest

lokalita 06
lokalita 07

podnikateľ. aktivity
Čerp. st. pohonn.
hmôt

1,4271
0,3246

11 pracov. miest
5 pracov. miest

Vnútri
zastava
ného
územia
2/5 áno
3/5 nie
nie
nie

Konkrétne druhy priemyselnej výroby nie je vopred možné definovať, upresnia sa pri výbere nych
investorov. Priemyselná výroba však bude musieť rešpektovať regulatívy a limity územia
definované v záväznej časti ÚPN-O.
Živočíšna výroba
Priestorove sa živočíšna výroba aj naďalej bude rozvíjať vo svojich existujúcich lokalitách:
-

lokalita PD Žemberovce v zastavanom území obce
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-

lokalita strediska PD Záhulie s chovom ošípaných /západná časť k.ú. Dolné Žemberovce/

-

lokalita strediska PD Selec – farma oviec /východná časť k.ú.Horné Žemberovce/

-

lokalita strediska PD Selec – farma dojníc /východná časť k.ú.Horné Žemberovce/

Zmena oproti súčastnému stavu nastáva v zastavanom území PD. Aby ochranné pásmo
nezasahovalo do obytnej zóny, navrhujeme vo vyznačenej časti areálu postupne vymiestňovať
živočíšnu výrobu buď do odľahlejšej časti areálu, alebo do stredísk mimo zastavaného územia.
Predmetná časť areálu PD je vyznačená v grafickej časti vo výkrese č. 2, ako aj zadefinovaná
v záväznej časti územného plánu v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania.
Rastlinná výroba
V rámci ÚPN-O nenavrhujeme podstatné zmeny v hospodárení rastlinnej produkcie oproti
súčastnému stavu..

Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo
A2.7.9.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva
a športu
Cestovný ruch je významným prvkom v oblasti služieb. Je významnou súčasťou spotreby
obyvateľstva, ako aj formou jeho regenerácie a upevňovania zdravia a súčasne má vplyv na
ostatné trhové služby. Geografické danosti obce spolu so širšími vzťahmi dávajú predpoklady
využitia možností obce Kráľová nad Váhom v oblasti rekreácie:

Predpoklady pre rekreáciu a cestovný ruch
Predpoklady pre druhy, formy a skupiny činností podľa jednotlivých okresov, resp. viacerých
okresov s podobnými podmienkami sú nasledovné:
 v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Levice (prevažujúci pahorkatinný ráz prechádzajúci do hôr).
0 pobyt pri vode
podpriemerné
1 pobyt v lesíkoch (na pahorkatine)
slabšie
2 pobyt v horách (aj zimné športy)
priemerné
3 cykloturistika
výborné
4 kúpeľný turizmus (rekreačné formy)
priemerné, v okrese Levice
výborné
5 špecifické formy
výborné (najmä v okrese
Zlaté Moravce)
6 vidiecky turizmus
veľmi dobré
7 tranzitný turizmus
veľmi dobré
8 poznávací turizmus
výborné (najmä na Nitriansku)

Pobyt pri vode
Vodné nádrže sú - v okrese Levice Lipovina /pri Bátovciach/. Predpoklady využitia pre vodné
športy majú nádrže na Hrone (Veľké Kozmálovce) .
Na tokoch sa nachádzajú vhodné miesta pre pobyt pri vode a to Väčšiemu využitiu bráni
znečistenie tokov (Váh, Nitra, Hron).
Viac sú využívané bagroviská, resp. ramená tokov a to v okrese Levice (Horná Seč) - takmer
všetky zatiaľ len živelne navštevované bez vybavenosti, okrem Toni s vybudovaným kúpaliskom.
Termálne kúpalisko dostupné pre Žemberovce je kúpalisko Margita a Ilona pri Leviciach
a v Santovke, ako aj v Dudinciach.
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Pobyt v horách a lesoch
Pre pobyt v horách sú podmienky sústredené v severnej časti kraja v jednotlivých pohoriach. V
Štiavnických vrchoch je to úsek pri Uhliskách. V juhovýchodnej časti kraja je krátke samostatné
pohorie Burda s Kováčovom.
Pre zimné športy sú podmienky ojedinelé - v Štiavnických vrchoch - Uhliská.
V pohoriach je vytvorená dobrá sieť chodníkov pre pešiu turistiku (nebezpečie ohrozenia kliešťom).
a Štiavnických vrchoch. Sieť turistických chodníkov vyhovuje aj do budúcnosti.
V pahorkatine, na nížine a pozdĺž tokov sa vyskytujú ojedinelé lokality lesíkov - remízok a pod., pri
Leviciach v Horšianskej doline a v Ipeľskej pahorkatine .

Cykloturistika
V celom kraji sú pre cykloturistiku veľmi dobré podmienky a to vzhľadom na nížinný a mierne
zvlnený terén a pomerne menšiu dopravnú frekvenciu na miestnych cestách. Kostru tvorí
medzinárodná Podunajská trasa, vedúca pozdĺž ľavého brehu Dunaja, zväčša po hrádzi. Z tejto
trasy odbočuje v Komárne Vážska trasa cez Kolárovo - Šaľu až k Žiline. V príprave je Ipeľská trasa
vychádzajúca zo Štúrova pozdĺž Ipľa cez Šahy po Želovce. V návrhu sa uvažujú trasy pozdĺž
Malého Dunaja, pozdĺž Nitry (Komárno - Nové Zámky - Nitra a po pravom brehu k Topoľčanom),
pozdĺž Žitavy a pozdĺž Hrona (Kamenica - Bíňa - Kalná nad Hronom - Hronský Beňadik). Mimo
tieto trasy, vedúce pozdĺž tokov sa uvažujú aj trasy v priečnom smere cez pahorkatinu ako
spojnica Kráľovej s Nitrou, Nitra - Vráble - Levice - Šahy resp. Banská Štiavnica, Štúrovo, Svodín Podhájska - Vráble, Hlohovec - Topoľčany a podhorská trasa Nitra - pozdĺž úpätia Tríbeča Topoľčianky a cez Jedľové Kostoľany na Novobansko. Vzhľadom na vhodné terénne podmienky
možností vedenia trás je veľa.
V rámci návrhu ÚPN-O Žemberovce uvažujeme s cyklotrasou pozdĺž potoka Sikenica.

Kúpeľný turizmus
V Nitrianskom kraji je zaznamenaný bohatý výskyt geotermálnych vôd najmä v Podunajskej nížine
a pahorkatine a na Levickej kryhe. Tieto vody sa využívajú zatiaľ len rekreačne, na jestvujúcich
termálnych kúpaliskách. Sú to: v okrese Komárno - 2 (Komárno, Patince), v okrese Šaľa - 1
(Diakovce), v okrese Nové Zámky - 4 (Nové Zámky - Termál, Štúrovo - Vadaš, Podhájska,
Tvrdošovce), v okrese Nitra - 1 (Poľný Kesov), v okrese Levice - 2 (Santovka, Margita - Ilona).
Ako ďalšie potenciálne výskyty geotermálnych vôd sú evidované: v okrese Komárno (Zemianska
Olča, Zlatná na Ostrove, Nesvady, Hurbanovo, Virt, Marcelová, Kravany nad Dunajom), v okrese
Šaľa (Vlčany), v okrese Nové Zámky (Šurany, Komjatice, Dvory nad Žitavou, Obid, Bruty, v okrese
Levice (Želiezovce), v okrese Zlaté Moravce, okres Topoľčany.
Ich vhodnosť pre rekreačné využitie je potrebné preveriť. Na jestvujúcich kúpaliskách sa odporúča
vo vhodných prípadoch zvážiť rozšírenie služieb o vybrané zdravotno-preventívne procedúry.

Špecifické formy
Poľovníctvo je rozšírené po celom území kraja /nízka, pernatá zver/.
Športové rybárstvo je rozšírené na vhodných úsekoch tokov, ale aj na početných
poľnohospodárskych nádržiach a rybníkoch. Športové jazdectvo sa rozvíja na základe chovov
koní. Jazdecké areály sú v Šuranoch, Mojmírovciach, Kolíňanoch, Topoľčiankach, Novom Tekove,
Hronovciach, Jure nad Hronom, Mýtnych Ludanoch, Šali. Vo výhľade sú v Belej (okres Nové
Zámky) a na hospodárskych dvoroch. Málo je rozvinutá hipoturistika - návrh na trase spájajúce
jednotlivé jazdecké areály. Rozvoj týchto disciplín závisí značne od rozvoja vidieckeho turizmu.
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Motokrosová trať je v obci Rybník (okres Levice). Podmienky sú aj pre veľkoplošné športy ako golf
a športová streľba.

Tvorba funkčno-priestorového systému rekreácie a cestovného ruchu
Tento systém sa tvorí na základe činiteľov, ktoré sú preň v kraji podstatné:
 prírodné danosti - vodné toky a plochy, geotermálne vody a v severnej časti podhorská až
mierne horská krajina,
 mestské a vidiecke osídlenia s historickým prostredím a vyspelým poľnohospodárstvom a
vinohradníctvom,
 kultúrno-historické danosti,
 dopravná sieť, najmä cestná a vodná,
 súčasný stav procesu turizmu,
 poloha kraja vzhľadom na Slovensko a zahraničie (Maďarsko).
Územný systém rekreácie a turizmu je daný sieťou, ktorú tvoria uzly (rekreačné priestory, útvary,
turistické ciele) a trasy, ktoré tieto ciele prepájajú.

Tvorba rekreačných území
Založená je na:
 zakladaní bodových lokalít v poľnohospodárskej krajine (bagroviská, vodné nádrže, termálne
kúpaliská, výletné miesta, turistické ciele),
 tvorbe rekreačno-turistických pásov pozdĺž toku a využitie tokov pre vodnú turistiku,
 cieľavedomej tvorbe rekreačných územných celkov (ďalej RÚC) v súvislejšej rekreačnej
krajine, v ktorých sa funkčne a priestorovo preväzujú jednotlivé rekreačné priestory a turistické
ciele,
 zabezpečení koncomtýždňovej rekreácie miest a v ich záujmovom území,
 dopravnom prepojení rekreačných cieľov medzi sebou, vysielacích a prijímacích cieľov a na
trasách tranzitného turizmu,


veľkoplošnom zapojení vidieckeho osídlenia pre turizmus.

Z hľadiska geografických daností možno územie kraja rozdeliť do štyroch častí:
 južná časť - okresy Komárno, Šaľa, Nové Zámky,
 stredná ťažisková časť kraja - okresy Nitra, Zlaté Moravce,
 východná časť - okres Levice,
 severozápadná časť - okres Topoľčany.

Východná časť kraja - okres Levice
Územie okresu pokrýva niva Hronu a Ipľa, prevažnú časť Pohronská a Ipeľská pahorkatina.
Centrom CR je okresné mesto Levice s blízkym strediskom - termálnym kúpaliskom Margita - Ilona
a Horšianskou dolinou s návrhom na lesopark. RÚC je možné vytvoriť v severnom cípe okresu na
svahoch Štiavnických hôr s pokračovaním do okresu Banská Štiavnica. V RÚC sa navrhujú dve
centrá - obec Pukanec s väzbou na Uhliská (zimné športy) a obec Bátovce s vodnou nádržou
Lipovina. Ostatné lokality sú rozptýlené v poľnohospodárskej krajine - jazdecké areály v Novom
Tekove a Hronovciach, termálne kúpalisko v Santovke, menšie lokality s mládežníckymi tábormi
(Temšak, Pereš). Vodácky sa využíva Hron - základne Psiare, Kalná, Čajakovo. Najmä pre
východnú Levickú časť sú príznačné rozsiahle vinice s hajlochmi. Vidiecky turizmus sa začína
rozvíjať v Poiplí v rámci združenia Hron. Tesne za hranicou okresu sú liečebné kúpele Dudince,
navštevované aj obyvateľmi okresu.
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Vzťah procesu rekreácie a cestovného ruchu na osídlenie
Nároky na koncomtýždňovú rekreáciu sa prejavujú u miest nad cca 10000 obyvateľov a to najmä
na masovo rozšírené činnosti - kúpanie, turistiku, zimné športy. Najväčšie nároky má krajské
mesto Nitra (90000 obyvateľov), ktoré je však vzhľadom na počet záujemcov (cca 30000
obyvateľov) v blízkom prímestskom území mesta ťažko uspokojiť.
Levice (35000 obyvateľov), s Tlmačmi (7000 obyvateľov) na 10000 záujemcov má dobré
podmienky pre pobyt pri vode na termálnom kúpalisku Margita-Ilona, na prírodnom kúpalisku
Lipovina a v priestore pri Hrone (Horná Seč). Pre pobyt v horách sú podmienky v Štiavnických
vrchoch - stredisko Uhliská aj pre zimné športy.
Blízka vdialenosť Žemberoviec k okresnému mestu Levice dáva predpoklady, že časť obyvateľov
Levíc si práve v Žemberovciach nájde príležitosť pre koncotýždňovú dovolenku. Sú na to vhodné
predpoklady:
- voľné domy v zastavanom území, ktoré je možné v yužívať ako domy rekreačné
- prostredie riešených katastrov je zalesnené, poskytujúce pobyt v lesnej prírode
- v Žemberovciach sa darí vinohradníctvu, je tu rozsiahla lokalita vinohradov s vinohradníckymi
domčekmi
- Štiavnické hory sú v dostupnej vzdialenosti
- Vodné plochy pri Bátovciach, kúpaliská v Santovke a Dudinciach dávajú možnosť pobytu pri
vode
- rozvoj agroturistiky v riešenom území
- Riešené katastrálne územia sú dobrým poľovným revírom
- V neďalekých Brhlovciach sa nachádzajú skalné obydlia ako stredoeurópska rarita osídlenia
človeka v skalách
Uvedené dôvody môžu spôsobiť prílev externých rekreantov počas víkendov, keď bude nutné im
zabezpečiť potrebné služby. Taktiež sa dá predpokladať majetkoprávna zmena mnohých
neobývaných domov v prospech koncotýždňových rekreantov.

Vidiecky turizmus
Cez vidiecky turizmus sa do procesu turizmu a rekreácie zapája vidiecke osídlenie a to:
 zabezpečením vybavenosti a služieb pre CR priamo v obciach,
 zabezpečením rekreačného pobytu v obciach a osadách, pričom tieto môžu získať aj funkciu
rekreačného útvaru,
 poznávaním vidieckeho spôsobu života až aktívnou prácou v rámci tzv. agroturistiky.
Pre niektorú z týchto funkcií majú predpoklady takmer všetky obce, lebo rozvoj vidieckeho turizmu
značne závisí aj od iniciatívy orgánov obecných samospráv, miestnych podnikateľov a vlastných
občanov. Výhodnejšie podmienky majú obce ležiace v blízkosti rekreačnej krajiny a dopravných
trás. Sú to:
 v okrese Levice obce na Pohronskej a Ipeľskej pahorkatine, pozdĺž Hrona, pod Štiavnickými
vrchmi a najmä v Poiplí v rámci združenia vidieckeho turizmu Hont,
Predpoklady stať sa rekreačnými útvarmi - strediskami rekreácie a CR majú obce, v blízkosti
ktorých sú turistické ciele: Prašice (Duchonka), Podhradie, Kostoľany pod Tríbečom, Skýcov
(Vičoma), Zlatno (Zubria obora), Topoľčianky, Jedľové Kostoľany, Obyce (Kadiška), Uhliská,
Bátovce (Lipovina), Hokovce (Dudince), Santovka, Mojmírovce, Poľný Kesov, Komjatice,
Podhájska, Nesvady, Patince, Radvaň, Chľaba.
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Individuálna rekreácia
Prejavujú sa všetky formy.
V kraji je výrazne zastúpená forma viničných domčekov - hajlochov vo viniciach. Nachádzajú sa v
podtríbečskom a podštiavnickom páse, na Žitavskej, Pohronskej a Ipeľskej pahorkatine, v blízkosti
mesta Levice. Často pôsobí ako špecifický prvok v kultúrnej krajine.
Pri všetkých formách individuálnej rekreácie treba rátať s určitou funkčnou zmenou v dôsledku
postupnej komercionalizácie, čo znamená, že nebudú slúžiť len rekreačnému pobytu majiteľov, ale
aj na prenajímanie účastníkom širšieho CR. V blízkosti miest môže dôjsť aj k funkčnej zmene z
rekreačnej na obytnú.

Z dosiaľ uvedeného vyplýva pre rozvoj rekreácie v Źemberovciach nasledovné:
1. Koncodňová rekreácia
Bude sa odohrávať v zastavanom území obce s využitím detských ihrísk, verejnej zelene,
záhradiek rodinných domov. Denne je
dostupná
vzdialenosťou
aj
novonavrhovaná
športovorekreačná lokalita č. 03 na západnej strane zastavaného územia. Taktiež zóna
vinohradníckych domčekov v neďalekých vinohradoch je v dennej dostupnosti obyvateľov obce.
Vnútri zastavaného územia sa bude využívať aj futbalové ihrisko.
Pre pohybové aktivity bude slúžiť pešia a cyklistická trasa vedúca pozdĺž potoka Sikenica.
2. Koncotýždňová rekreácia
Sem možno zaradiť všetky aktivity uvedené pre koncodňovú rekreáciu. Navyše je v rámci víkendu
obyvateľom obce dostupná vodná plocha při Bátovciach, kde je vhodné venovať sa kúpaniu,
člnkovaniu, vodným športom, opaľovaniu, ako aj sprievodným športom na brehu – volejbalu,
badmintonu apod.
Z koncepcie UPN – VUC Nitrianskeho kraja je prevzatá zásada lokalizovať potrebnú vybavenosť
do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť,
ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach,
podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami smerom
na Považie, Pohronie a Poiplie.
3. Agroturistika
Pre potreby agroturistiky rezervujeme v riešenom území obce južnú časť zastavaného územia k.ú.
Dolné Žemberovce, jako aj lokalitu planý Vrch a Moďorík.
Po agroturistikou rozumieme poskytovať turistovi možnosť ubytovania sa vo vidieckej usadlosti,
kde má možnosť vyskúšať si spôsob vidieckeho života, zapojiť sa do poľnohospodárskych prác,
prác okolo domácich zvierat. Vhodná je možnosť jazdy na koni, doplnkovo je vítaný rybolov,
poľovníctvo, pobyt v prírode, turistika, horská cykloturistika a pod.
4. Sezónna rekreácia uskutočňovaná v riešenom území
Člení sa v zásade na letnú a na zimnú rekreáciu.
Letná
sezónna rekreácia bude využívať všetky možnosti uvedené v koncodňovej a
koncotýždňovej rekreácii s tým rozdielom, že sa uskutočňuje vo viacdennom, alebo viactýždňovom
intervale za účelom vyššieho regeneračného účinku na človeka.
Zimná sezónna rekreácia môže využívať plochu riešeného územia pre beh na lyžiach, sánkovanie,
pešie prechádzky v zimnej krajine, korčuľovanie sa a pod.
5. Prímestská rekreácia
Prímestská rekreácia slúži obyvateľom miest realizovať svoju rekreáciu v dostupnej vzdialenosti
ich bydliska po práci, alebo počas víkendov. Môžu tak deň stráviť v atraktívnej prímestskej oblasti
a prenocovať opäť doma, čo má aj ekonomický efekt.
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Źemberovce môžu slúžiť vynikajúcim spôsobom pre prímestskú rekreáciu obyvateľov Levíc.
V samotnom riešenom území sa nachádza dostatok podnetov pre prímestskú rekreáciu zaujímavú
mestskému obyvateľovi. Sortiment ponuky viď v predchádzajúcom texte tejto kapitoly.

A2.8.

Vymedzenie zastavaného územia obce

A2.8.1.

Súčastné zastavané územie

Je definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990.
.

A2.8.2.

Navrhované územie na zástavbu

Oproti súčastnému stavu zastavaného územia navrhujeme rozvoj obce aj na nových lokalitách.
Napriek tomu, že už boli viackrát v textovej časti spomenuté, predmet tejto kapitoly núti ich
opätovne uviesť:
Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto:
označenie
funkcia lokality
plocha
Kapacita
Vnútri
lokality
lokality
zastava
/ha/
ného
územia
lokalita 01
bývanie /IBV/
3,3274
39 RD,122 byv.
nie
lokalita 02
bývanie /IBV/
0,5291
5 RD, 21 obyv.
nie
lokalita 03
športovorekreačné
1,5936
nie
aktivity
lokalita 04
bývanie /IBV/
0,4747
8 RD, 32 obyv.
nie
lokalita 05
priemyselný park
1,9804
16pracov. miest
2/5 áno
3/5 nie
lokalita 06
podnikateľ. aktivity
1,4271
11 pracov. miest
nie
lokalita 07
Čerp. st. pohonn.
0,3246
5 pracov. miest
nie
hmôt
Situovanie uvedených lokalít je zrejmé z výkresu č. 1 a 2 grafickej časti, ako aj z popisu
predchádzajúcich kapitol.

A2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
a/ Cestné ochranné pásma
v zmysle Zák. č. 193/1997 Z. z. (cestný zákon) a Vykonávacej Vyhl. č. 35/84 Zb.
Cesta III. triedy
20 m od osi vozovky
b/ Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o
energetike č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia,
ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je :
- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej TS
- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV
c/ Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme
pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.
V ochrannom pásme nemožno :
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umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť
telekomunikačné zariadenia
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia
prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných
služieb.
d/ Ochranné pásma plynárenských zariadení:
-

- plynové rozvody do DN 200 mm
- plynové rozvody do DN 500 mm
- plynové rozvody do DN 700 mm
- regulačná stanica plynu
- tranzitný plynovod

4 m od osi na každú stranu
8 m od osi na každú stranu
12 m od osi na každú stranu
8 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu
50 m od osi na každú stranu

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení:
- pri tlaku do 0,4 MPa
10 m od osi na každú stranu
- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa do DN 350
20 m od osi na každú stranu
- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa nad DN 350
50 m od osi na každú stranu
- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 150
50 m od osi na každú stranu
- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 300
100 m od osi na každú stranu
- regulačná stanica plynu
50 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu
- tranzitný plynovod
300 m od osi na každú stranu
e/ od objektov živočíšnej výroby PD v zastavanom území

350 m

f/ od objektov živočíšnej výroby PD stredisko Záhulie – chov ošípaných

500 m

g/ od objektov živočíšnej výroby PD stredisko Selec – farma dojníc

500 m

h/ od objektov živočíšnej výroby PD stredisko Selec – farma oviec

500 m

i/ od cintorína / keďže obec už má vybudovaný vodovod./

5O m

j/ Ochranné pásma vodovod – dialkovod od vonkajšej strany potrubia
3,0 m
k/ Ochranné pásma vodovodné rády od vonkajšej strany potrubia
2,5 m
l/ Ochranné pásma vodojem a vodný zdroj má oplotený areál, to je zároveň aj 1. ochranné
pásmo
m/ Ochranné pásma kanalizačné stoky od vonkajšej strany potrubia
3,0 m

A2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej
ochrany, ochrany pred povodňami
Na obec Žemberovce nie sú žiadne požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu a civilnej
ochrany obyvateľstva.
V územnom pláne obce Žemberovce je nutné rešpektovať zákon o požiarnej ochrane
č. 314/2001 Z.z. a jeho neskorších noviel z rokov 2002, 2004, 2005, ako aj zákon o civilnej
ochrane č.364/2004 Z.z.
V rámci ochrany pred povodňami je potrebné v územnom pláne obce preveriť kvalitu hrádzí
vodných tokov, dbať o ich prietočnosť. Je nutné zistiť prípadné ohrozené územie povodňami
a navrhnúť opatrenia na jeho ochranu.
Dažďové vody z intravilánu obce je možné odviesť sústavou existujúcich odvodňovacích kanálov,
ktoré je však potrebné posúdiť a prípadne navrhnúť ich rozšírenie.
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A2.11.

Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

Chránené územia a chránené druhy
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod územnou ochranou v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny :
-

národná prírodná rezervácia Horšianska dolina, ktorá sa tiahne až po intravilán obce Horné
Krškany. Platí v nej 4. stupeň územnej ochrany.
chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy. Tu platí 2. stupeň územnej ochrany.

V riešenom území sa vzhľadom na zachovalosť jeho mokraďových častí a dostatok vhodných
stanovíšť pravidelne vyskytuje vydra riečna, v lesných častiach riešeného územia zasa mačka
divá. V priebehu niekoľkých desaťročí sa reálne dá očakávať rozšírenie prirodzeného výskytu rysa
ostrovida a medveďa hnedého až do lesnatých častí riešeného územia. Prítomnosť týchto
predátorov radí ekologickú kvalitu riešeného územia v rámci Slovenskej republiky na vysokú
úroveň.
Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených druhov
vtákov, napríklad orla kráľovského, orla krikľavého, výra skalného. V riešenom území sa
nachádzajú hniezdne areály myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane
močiarnej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, myšiarky ušatej,
bociana čierneho, chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa
veľkého, bučiaka nočného a podobne.
Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery
túlavé (volavka biela).
V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený,
skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná)
a chránené druhy cicavcov (niektoré druhy netopierov, tchor stepný, plch záhradný a podobne).

Prírodné zdroje
V riešenom území sa zdroje nerastných surovín nenachádzajú.

Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry
V intraviláne obce je zriadená pamiatková rezervácia vidieckeho typu.

Pásma ochrany.
Pásma ochrany:
 vodných tokov – sú v súlade s internými predpismi Slovenského vodohospodárskeho podniku.
 hospodárskych dvorov poľnohospodárskych podnikov – sú v súlade s predpismi Ministerstva
zdravotníctva SR.
 miestnych cintorínov detto (50 m).
 štátne cesty v súlade s predpismi Ministerstva dopravy SR.
 vzdušné vedenia elektrického napätia podľa predpisov Ministerstva hospodárstva SR.

Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy
Plocha riešeného územia je stredne až silno náchylná na vodnú eróziu v oblasti pahorkatiny i
vrchoviny. Zníženie obsahu humusu by mohlo nebezpečie erózie zvýšiť, obsah humusu v pôde by
sa mal teda udržovať prinajmenšom na súčasnej úrovni. Kvôli tomu je potrebné:
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prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami
poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus,
prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy
v kŕmnej dávke,
maštaľný chov prežúvavcov nahradiť podľa možnosti chovom pastevným a pokiaľ možno na
zavlažovaných pasienkoch. Obe opatrenia umožnia nahradiť určitý podiel ornej pôdy
ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo viacročnými krmovinami,
prehodnotiť techniku pasenia u oviec vzhľadom na množstvo jalových prechodov z maštale na
pastvu a z pastvy naspäť do maštale a podľa možnosti zriadiť 24 hodinové pasenie.
udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami,
v oblasti pahorkov prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy, ich orientáciu vzhľadom na sklon
svahu,
na kritických lokalitách prerušiť súvislé svahy a zriadiť súbežne s vrstevnicami zasakovacie
pásy, najlepšie spojené s výsadbou drevín,

Opatrenia proti šíreniu inváznych druhov rastlín




Nenechávať pôdu ležať ladom na PPF a ani v intraviláne.
Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych
druhov bylín.
Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky.

Opatrenia proti znečisťovaniu vody
 Zabezpečiť vodotesnosť žúmp.
 Racionalizovať používanie agrochemikálií.
 Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (neorať a nepoužívať v nich chemikálie).
 Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny
– lucernu a dreviny.

Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu
-

Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto
nenachádzali na náveternej strane sídiel.
Medzi jestvujúce zdroje znečistenia a obytné zóny umiestniť dostatočne široké enklávy vysokej
zelene s posilnenou hygienickou funkciou.

8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine
Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha a existenčného zabezpečenia podnikateľov na pôde:
-

Zvážiť výstavbu ďalších vodných nádrži na vodných tokoch (okrem NPR Horšiabnska dolina
a výstavbu ďalších veľkoplošných závlah.
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie jestvujúcich veľkoplošných závlah.
Zvážiť potrebu revitalizácie skanalizovaných vodných tokov.

Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES.
Biocentrá:
Horšianska Dolina (BcNR č. 1.).


Vykonať účinné opatrenia proti šíreniu agáta bieleho.

Štiavnické vrchy (BcR č. 2.)


Ako v predchádzajúcom prípade.

Ladia (BcR č.3.)


Ako v predchádzajúcom prípade.
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Záhulie (BcR č. 4.)


Zabezpečiť jestvujúci stav.

Diely I. (BcR č. 5.)
 Ako v predchádzajúcom prípade.
Diely II. (BcR č. 6.)


Ako v predchádzajúcom prípade.

Biokoridory
Sikenica (BkNR č. 1)


Ako v predchádzajúcom prípade.

Interakčné prvky.




Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné ich uchrániť pred devastáciou.
V cintorínoch nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky,
ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné.
Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín.

Opatrenia na ochranu kultúrno-historických zdrojov.
Pod kultúrno - historickými zdrojmi, ktoré môžeme ochraňovať koncepciou územného plánu obce
rozumieme hlavne:
- urbanistickú štruktúru zástavby
- pôvodnú parceláciu zastavanej časti obce
- konkrétne stavebné objekty, ktoré sú v zozname ÚZPF
- stavebné objekty, ktoré nie sú v zozname ÚZPF, ale majú pamiatkové hodnoty
- stavebné objekty ľudovej architektúry, ktoré sú evidentným dokladom špecifičnosti, rázovitosti
prostredia a spôsobu života obyvateľov obce v minulosti
Objekty zapísané v zozname ÚZPF a objekty s pamiatkovými hodnotami majú definované svoje
ochranné pásmo, v ktorom sa zásahy stavebného charakteru môžu realizovať len so súhlasom
príslušného pamiatkového úradu.
Ostatné opatrenia ochrany je potrebné definovať v územnom pláne, následne ho schváliť a riadiť
sa ním pri rozhodovaní o výstavbe v obci. Jedná sa hlavne o snahu zachovať pôvodnú štruktúru
zástavby, štruktúru pôvodnej parcelácie, pôvodný princíp výrazu objektov s ľudovou architektúrou.

Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.
Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.



Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu
alergizujúceho peľu vo vzduchu.
Posilnenie filtračného účinku na vzduchom unášaný prach a alergizujúci peľ a aj celkového
hygienického i environmentálneho účinku ochrannej vysokej zelene v samotnom sídle a aj
v extraviláne predovšetkým na náveternej strane sídla jej rekonštrukciou a správnym
menežmentom.
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Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu)
drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami
hygienicky vhodnejšími.

Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.
 Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov ich
rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov.
Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.





Vykonanie komplexu opatrení na zamedzenie znečisťovania vôd povrchových i podzemných.
Prehodnotenie organizácie pôdneho fondu, osevných postupov na PPF a organizácie chovu
hospodárskych druhov zvierat. Jedná sa o zmenšenie výmery parciel, zmeny ich orientácie
k svetovým stranám, výsadbu a údržbu zasakovacích protieróznych pásov v smere kolmom na
odtok vody, uprednostnenie plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase silných vetrov a častých
dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, viacročné krmoviny, trvalé trávne porasty). V chove
hospodárskyh zvierat ide najmä o obmedzenie pohybu pasúcich sa zvierat pri ich výhone na
pastvu zriadením ich 24 hodinovej pastvy so zabezpečením ich úniku zo spásanej plochy a so
zabezpečením primeraného množstva vody na pitie priamo na pastve.
Na vhodných miestach vysádzať hlboko koreniace rastliny (kvôli čisteniu spodnej vody od
rastlinných živín)

Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.
Opatrenia v obytnom území.
- V intraviláne podsadiť postupne všetky voľné plochy s nezastavaným a nespevneným povrchom
(nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a hygienicky
vhodnými druhmi drevín.
- V časoch extrémneho sucha a vysokých teplôt kropiť závlahovou vodou verejnú zeleň (aj koruny
kríkov a podľa možnosti aj stromov.

Opatrenia v priemyselnej krajine.
- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a druhovo
bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi.

Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.
-

-

V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s
projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové „vetrolamy“,
zasakovacie pásy a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín
menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.
Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu zaburinených plôch.
Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových
skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych).

Opatrenia v lesnej krajine.
-

Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných
druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách
výnosových hospodárskych lesov a podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody
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lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný,
brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný, dub cerový, dub plstnatý a iné druhy
pôvodných lesných drevín. V prvých rokoch po výsadbe je potrebné podľa vývoja počasia
zabezpečiť v rámci daných možností závlahu vysadených sadeníc. V prípade suchých rokov
(ako napríklad 2003) by boli ohrozené vysadené porasty, ktorých koreňová sústava ešte
nedosiahla úroveň spodnej vody.
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A2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
A.2.12.1. Dopravné riešenie
1. Širšie dopravné vzťahy
Obec Žemberovce sa nachádza v Levickom okrese, 10km východne od okresného mesta
Levice. Širšie dopravné vzťahy sú podmienené dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru,
najmä na okresné mesto Levice. Základným druhom dopravy je cestná doprava. Iná doprava sa
v obci nenachádza.
Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou
cesty I/51, ktorá tvorí prepojenie západného Slovenska s juhovýchodnou časťou.
Intravilánom obce prechádzajú cesty III/05162 a III/05166, ktoré majú pre dopravnú obsluhu
obce, vrátane cesty I/51, základný význam. Extravilánom obce prechádza cesta III/5644.

2. Cestná doprava
2.1 Cestná sieť
2.1.1

Cesta I. triedy I/51

Hlavnú dopravnú kostru riešeného územia tvorí cesta I. triedy I/51, ktorá tvorí prieťah
obcou v smere Levice – Zvolen a je pre obec najdôležitejšou dopravnou tepnou. Cesta I/51 je
vybudovaná pred obcou v kategórii C 8,5/60 a za obcou v smere na Zvolen v kategórii C 8/60.
Rozdeľuje obec na dve časti – Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce. V obci je cesta I/51
kategórie MZ 8/50. Cesta ma vyhovujúce smerové usporiadanie a nevyhovujúce šírkové
usporiadanie. Kryt komunikácie je asfaltový, nepoškodený.
Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia uvažuje
s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MO 14/50 a mimo obce na kategóriu C 11,5/70.
Smerovo zostane komunikácia v pôvodnej trase.

2.1.2 Cesta III. triedy III/05162
Cesta III/5162 tvorí os časti obce Dolné Žemberovce a pokračuje v smere na Hontianske
Trsťany. Zabezpečuje prepojenie obce na cestu II/564 Levice - Štúrovo. V obci je vybudovaná
kategórie MO 8/50 ako prieťah obce a mimo obce kategórie C 8/60. Cesta ma vyhovujúce
smerové usporiadanie aj šírkové usporiadanie. Kryt komunikácie je asfaltový, nepoškodený.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje podľa požiadavky SSC Bratislava prekategorizovať cestu
III/05162 v extraviláne na kategóriu C 7,5/70 a v intraviláne na kategóriu MZ 8,5/50.

2.1.3 Cesta III. triedy III/05166
Cesta III. triedy III/05166 tvorí os časti obce Horné Žemberovce a pokračuje
v smere na Bátovce. Mimo obce je cesta vybudovaná v kategórii C 7,5/60. V obci je kategórie MO
7/50. Cesta má vyhovujúce smerové a nevyhovujúce šírkové usporiadanie. Kryt komunikácie je
asfaltový, nepoškodený.
Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu riešenia uvažuje s prebudovaním
komunikácie v obci na kategóriu MZ 8,5/50 a mimo obce na kategóriu C 7,5/70. Smerovo zostane
komunikácia v pôvodnej trase.

2.1.4 Cesta III. triedy III/5644
Cesta III. triedy III/5644 prechádza extravilánom obce a pokračuje v smere na Hontianske
Trsťany. Zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/66 Šahy – Zvolen. Cesta je vybudovaná v
kategórii C 7,5/60. Cesta má vyhovujúce smerové aj šírkové usporiadanie.
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2.1.5 Miestne komunikácie
Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a
kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými polomermi.
Komunikácie sú vybudované v nenormových kategóriach, v šírkach od 3,0m do 5,0m. Dopravná
premávka je na všetkých komunikáciach napriek nevhodným šírkovým usporiadaniam obojsmerná.
Väčšina komunikácií má poškodený kryt, alebo je bez spevneného krytu. Vyhovujúce šírkové aj
smerové usporiadanie je len na troch komunikáciach, ktoré sa nachádzajú v novej zástavbe a sú
kategórií MO 8,5/50, MO 7,5/50 a MO 7/50. Tieto komunikácie majú aj kryt vozovky vyhovujúci.
V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba
miestnych komunikácií na kategórie MO 7/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených priestorových
podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc
a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30 a 3,75/30. V lokalitách, kde sa
uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO 7,5/40. Na komunikáciách
ukončených slepo sa vybudujú obratiská.
Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na
dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciam
funkčnú triedu C3.
V návrhu konceptu riešenia sa uvažuje aj s royšírením dvoch mostov, ktoré v súčasnosti
nezodpovedajú navrhovaným parametrom komunikácií.

2.1.6 Účelové komunikácie
Sieť ciest I. - III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako
účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo
zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára. Povrch účelových
komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený.

2.1.7 Poľné cesty
Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cesty III. triedy a miestne
komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi
poľnohospodárskej pôdy.

2.1.8 Pešie komunikácie a priestranstvá
Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. Chodníky pre peších sú vybudované
pozdĺž nových miestnych komunikácií, v areáli kostola a chodník je tiež vybudovaný z časti aj
pozdĺž cesty I/51, od polovice stredu obce po koniec obce v smere na Zvolen.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane cesty I/51 v celej
dĺžke a po ľavej strane v mieste zástavby. Taktiež sa navrhuje dobudovať chodník po pravej
strane cesty III/05166 aj cesty III/05162 v celej dĺžke. Tiež sa navrhujú vybudovať chodníky
pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž
jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje. Okrem týchto chodníkov sa
uvažuje vybudovať rekreačný chodník pre peších pozdĺž rieky Sikenica.

2.1.9 Cyklistická doprava
V súčasnosti sa v Žemberovciach , ani v ich okolí nenachádzajú cyklistické trasy. V rámci
návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa uvažuje s vybudovaním cyklistického chodníka
pozdĺž rieky Sikenica, ktorý bude budovaný súbežne s chodníkom pre peších.

2.1.10 Statická doprava
Obec má vybudované väčšie parkovisko pri kultúrnom dome, pri areáli družstva, pri
predajni potravín a pohostinstve v Horných Žemberovciach, pri zdravotnom stredisku a pred
nevyužívaným objektom pri bytovom dome. Menšie parkoviská sú vybudované pri predajni
potravín „U chrobáka“, pri penzióne, pri obecnom úrade, pri cintoríne, v areáli kaštieľa a pred
mlynom. Individuálne parkovanie je zabezpečené v garážach rodinných domov.
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V rámci návrhu riešenia sa uvažuje s výstavbou priemyselných zón, športovo –
rekreačnými aktivitami. Pri všetkých spomínaných aktivitách je potrebné uvažovať aj s navrhnutím
potrebného počtu odstavných stojísk.

2.1.11 Dopravné zariadenia
V obci sa žiadne dopravné zariadenia nenachádzajú. Najbližšia čerpacia stanice PHM,
autoservisy, alebo pneuservisy sa nachádzajú vo vzdialenosti 10km, v okresnom meste Levice.
V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa uvažuje s vybudovaním čerpacej stanice
PHM, ktorá bude umiestnená po ľavej strane cesty I/51 na konci obce v smere na Levice.

2.2 Cestná hromadná doprava
Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi. Obec má
vzhľadom na svoju polohu pri cestnom ťahu I/51 dobré zabezpečenie autobusovou dopravou, a to
tak diaľkovou ako aj prímestskou autobusovou dopravou. Napojenie na diaľkovú hromadnú
dopravu SAD zabezpečuje v smere Levice - Zvolen zastávka SAD pre diaľkové spoje v centre
obce. Cez obec prechádza 5 autobusových liniek, z toho dve diaľkové. Linky prechádzajúce cez
obec sú nasledovné:
- č. 402404 Levice – Žemberovce – Pukanec
- č. 402407 Levice – Žemberovce – Dudince
- č. 402408 Levice – Žemberovce – Brhlovce
- č. 604501 Hriňová – Bratislava
- č. 401504 Komárno – Banská Bystrica
Na trasách štátnych ciest je v obci umiestnených 5 obojstranných autobusových zastávok.
Dve sú umiestnené na ceste I/51, jedna umiestnená na ceste III/05162 a dve sú na ceste
III/05166 Na ceste I/51 sú v centre obce vybudované výbočiská obojstranne. Ostatné zastávky sú
bez jedného alebo oboch výbočísk. Na všetkých sú umiestnené čakárenské prístrešky, ale nie
všade obojstranne.
V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové výbočiská
na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské prístrešky.

3. Ochranné pásma cestných dopravných trás
Cesty I. triedy
Cesty III. triedy
Vozovky miestnych komunikácií

4.

ochranné pásmo na obe strany od osi cesty
ochranné pásmo na obe strany od osi cesty
ochranné pásmo na obe strany od osi cesty

50m
20m
15m

Výpočet hluku z dopravy
Výpočet je vypracovaný na základe metodických pokynov v zmysle vyhlášky MZ SR č.14/1997.

4.1.1 Dopravné podklady cesta I/51
Pre určenie intenzity dopravy bolo použité celoštátne sčítanie dopravy z roku 2000 v profile
81760
- nákladné vozidlá
N = 404 skutočných vozidiel
- osobné vozidlá
O = 1240 skutočných vozidiel
- jednostopé vozidlá
M = 24 skutočných vozidiel
S = 1668 skutočných vozidiel

4.1.2 Základné parametre
-

S skutočné vozidlá
Sd celoročná priemerná denná intenzita
Sd = 0,93 x S = 0,93 x 1668 = 1551
nd priemerná denná hodinová intenzita
nd = Sd/16 = 1551/16 = 97 skut.voz.
v
výpočtová rýchlosť

S = 1668
Sd = 1551
nd = 97
v = 60km/hod
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-

F1
F2
F3

vyjadruje vplyv percent. podielu nákl. áut
vplyv pozdĺžneho profilu
vplyv povrchu vozovky

F1 = 3,0
F2 = 1,12
F3 = 1,0

4.1.3 Výpočet
-

výpočet pomocnej veličiny "X"
X = F1 x F2 x F3 x nd = 3,0 x 1,12 x 1,0 x 97 = 326
výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi krajného jazdného
pruhu
Y = 10 log X + 40 = 10 log 326 + 40 = 65 dB

4.1.4 Stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku LA = 60 dB od osi
krajného
jazdného pruhu
-

požadovaná hodnota útlmu U = 65 dB - 60 dB = 5 dB
útlm 5,0 dB zodpovedá 16,0 m v zmysle grafu 2.3 metodických pokynov

4.1.5 Záver
- celková vzdialenosť izofóny LA = 60 dB je vo vzdialenosti 7,5 + 16,0 = 23,5m

4.2.1 Dopravné podklady cesta I/51
Pre určenie intenzity dopravy bolo použité celoštátne sčítanie dopravy z roku 2000 v profile
81778
- nákladné vozidlá
N = 220 skutočných vozidiel
- osobné vozidlá
O = 513 skutočných vozidiel
- jednostopé vozidlá
M = 10 skutočných vozidiel
S = 743 skutočných vozidiel

4.2.2 Základné parametre

-

S skutočné vozidlá
Sd celoročná priemerná denná intenzita
Sd = 0,93 x S = 0,93 x 743 = 691
nd priemerná denná hodinová intenzita
nd = Sd/16 = 691/16 = 43 skut.voz.
v
výpočtová rýchlosť
F1 vyjadruje vplyv percent. podielu nákl. áut
F2 vplyv pozdĺžneho profilu

-

F3

-

vplyv povrchu vozovky

S = 743
Sd = 691
nd = 43
v = 60km/hod
F1 = 5,0
F2 = 1,12

F3 = 1,0

4.2.3 Výpočet
- výpočet pomocnej veličiny "X"
-

X = F1 x F2 x F3 x nd = 5,0 x 1,12 x 1,0 x 43 = 241
výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi krajného jazdného

pruhu
Y = 10 log X + 40 = 10 log 241 + 40 = 64 dB
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4.2.4 Stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku L A = 60 dB od osi
krajného
jazdného pruhu
-

požadovaná hodnota útlmu U = 64 dB - 60 dB = 4 dB
útlm 4,0 dB zodpovedá 14,0 m v zmysle grafu 2.3 metodických pokynov

4.2.5 Záver
- celková vzdialenosť izofóny LA = 60 dB je vo vzdialenosti 7,5 + 14,0 = 21,5m

4.3.1 Dopravné podklady cesta III/05162
Pre určenie intenzity dopravy bolo použité celoštátne sčítanie dopravy z roku 2000 v profile
83290
- nákladné vozidlá
N = 183 skutočných vozidiel
- osobné vozidlá
O = 509 skutočných vozidiel
- jednostopé vozidlá
M=
7 skutočných vozidiel
S = 699 skutočných vozidiel

4.3.2 Základné parametre
-

S skutočné vozidlá
Sd celoročná priemerná denná intenzita
Sd = 0,93 x S = 0,93 x 699 = 650
nd priemerná denná hodinová intenzita
nd = Sd/16 = 650/16 = 41 skut.voz.
v
výpočtová rýchlosť
F1 vyjadruje vplyv percent. podielu nákl. áut
F2 vplyv pozdĺžneho profilu
F3 vplyv povrchu vozovky

S = 699
Sd = 650
nd = 41
v = 60km/hod
F1 = 3,0
F2 = 1,12
F3 = 1,0

4.3.3 Výpočet
-

výpočet pomocnej veličiny "X"
X = F1 x F2 x F3 x nd = 3,0 x 1,12 x 1,0 x 41 = 138
výpočet ekvivalentnej hladiny hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi krajného jazdného

pruhu
Y = 10 log X + 40 = 10 log 138 + 40 = 62 dB

4.3.4 Stanovenie vzdialenosti ekvivalentnej hladiny hluku L A = 60 dB od osi
krajného
jazdného pruhu
-

-

požadovaná hodnota útlmu U = 62 dB - 60 dB = 2 dB
útlm 2,0 dB zodpovedá 12,0 m v zmysle grafu 2.3 metodických pokynov

4.3.5 Záver
- celková vzdialenosť izofóny LA = 60 dB je vo vzdialenosti 7,5 + 12,0 = 19,5m
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A2.12.2 Vodné hospodárstvo
Odtokové pomery
Širšie územie obec Žemberovce spadá do povodia Hronu a to prostredníctvom toku Sikenica
a vodným jarkom Ulička a Šurda.
Územie obce je členité, pričom klesá k vodným tokom. Kóty terénu v obci sa pohybujú v rozmedzí
225-210 m.n.m, v katastri 426-210 m.n.m.
Významným tokom je Sikenica a jej prítoky – vodný jarok Ulička, Šurda. Ostatnú vodnú sieť tvoria
odvodňovacie kanály, rigoly, jarky.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ povodie Hrona závod Levice má v správe spomínané
toky.
Vodný jarok Ulička, Šurda je vo vlastníctve občanov. Potok Sikenica je majetkom obce
Žemberovce.
Vodný tok Sikenica má plochu povodia 431,18 km2, dĺžka toku je 50,3 km, s primerným sklonom
6,1‰. Cez katastrálne územie obce Žemberovce tok Sikenica preteká v dĺžke 2800 m, dno ani
brehy nie sú upravené.
V rámci udržiavania kapacity z hľadiska prietočnosti je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu,
najmä stabilizáciu brehov a dna korýt tokov, je potrebné odstraňovať sedimenty, ktoré zanášajú
koryto a tým znižujú prietočnosť.
Vodný jarok Ulička a Šurda sú upravené v dĺžke od zaústenia až po koniec obce. Ulička má
stabilizované brehy, Šurda má upravené dno a brehy betónovými prefabrikátmi.

Nádrže a prevody vody
V katastrálnom území obce Žemberovce nie je vybudovaná žiadna veľká alebo malá vodná nádrž
a nie sú vybudované žiadne prevody vody.

Zásobovanie pitnou vodou
Pôvodne využívané zdroje pitnej vody - domové studne čerpali vodu väčšinou z prvého pôdneho
horizontu. Táto voda však nezodpovedá hygienicky nezávadnej vode podľa platných STN. Boli
natoľko znehodnotené, že museli byť postupne vyradené a celé obec je zásobovaná z vlastného
zdroja vrt HŽ3 pri poľnohospodárskom družstve.
Na území okresu Levice sa buduje Jadrová elektráreň Mochovce, ktorá má stanovené ochranné
pásmo, v ktorom platí zvláštny režim. Jednou z podmienok uvedenia jadrovej elektrárne do
prevádzky bolo vybudovať vo všetkých sídlach nachádzajúcich sa v tomto pásme verejný vodovod,
zásobovaný zo zdrojov pitnej vody lokalizovaných mimo ochranného pásma. V ochrannom pásme
sa nachádza aj časť obce Žemberovce, ale vodný zdroj je už mimo spomínaného pásma, to
znamená zásobovanie vodou pre obec zostane bez zmien. Susedná obec Drženice – Kmeťovce
leží v ochrannom pásme a bude zásobovaná z obecného vodovodu obce Žemberovce.

Súčasný stav
Obec Žemberovce má vybudovanú verejnú celoobecnú vodovodnú sieť, s vlastným vodným
zdrojom, prostredníctvom ktorej je obec zásobovaná kvalitnou pitnou vodou. Vodovodnú sieť
prevádzkovala obec Žemberovce do 1.7.2004, zamestnávala 1 pracovníka. Od 1.7.2004 vodovod
prevádzkoval ECODUC a.s. Levice do 30.6.2005. V súčasnosti je v správe Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti Bratislava.
Zdrojom vody je vrt HŽ 3, nad ktorým je čerpacia stanica . Odtiaľ je voda dopravovaná
samostatným výtlačným potrubím v dĺžke 1210 m z PVC DN 150, do vodojemu. Potrubie bolo
dimenzované na Q=18 l/s. V súbehu s výtlačným potrubím je vedené hlavné zásobné potrubie, až
po štátnu cestu , kde sa napája na rozvodnú sieť v obci.
Areál vodojemu , je situovaný v severovýchodnej časti katastra Horných Žemberoviec. Kóta
hladiny vo vodojeme 2x400 m3 - 280 m.n.m, dno vodojemu 275 m.n.m. Spomínaný areál je
oplotený.
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Prevádzka vodovodu je automatická. Ovládanie čerpadiel je na základe hladiny vody vo vodojeme.

Vodovod Žemberovce
Výstavba vodovodu sa začala v roku 1983 a bola ukončená v r. 1986. Pôvodne samostatný
vodovod má v budúcnosti zásobovať i obec Drženice-Kmeťovce. V roku 2002 Stapring a.s. Nitra
vypracoval projekt, na základe objednávky ZsVAK š.p. Bratislava.
Celková dĺžka zásobnej a rozvodnej siete je 12 735m, potrubím LT DN 80-200, PVC DN 150-100.
Počet obyvateľov 1 232, zásobovaných z verejného vodovodu 1 050 obyvateľov, t.j. 85% - 470
domácností. Časť obyvateľstva je zásobená z vlastných studní .

Voda vyrobená, dodaná

obyvateľstvo
priemysel
poľnohospodárstvo
straty
spolu

r 2003
m3/rok

r 2004
m3/rok

79 899
47 817
6 777
134493

70 311
46 470
3928
120709

Na vodovodnú sieť okrem obyvateľstva je napojená aj občianska a technická vybavenosť.
Do katastrálneho územia patrí osada Planý vrch, ktorá má kopanú studňu hlbokú 80m.
Priemysel sa v katastrálnom území obce nenachádza, poľnohospodárske družstvo mal
vybudovaný samostatný vodovodný systém od roku 1976, v súčasnosti je napojený na verejný
vodovod.

Predpokladaný rozvoj verejných vodovodov
V obci je v súčasnosti 100 % pokrytie vodovodným potrubím. Do budúcnosti je potrebné rozširovať
vodovodné siete v nových uliciach, realizovať rekonštrukcie nevyhovujúcich a prestarnutých
potrubí, zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov.
Pre obec Drženice –Kmeťovce pri realizácii plánovaného vodovodu sa v obci Žemberovce
zokruhujú koncové vetvy vodovodu, vybuduje sa vodomerná šachta a prívodné potrubie Z PVC
160 dĺžky 1553 m.
Všetky nároky na zdroje pitnej vody sa aj výhľadovo – to znamená rozšírenie výstavby lokalít 1-7 a
pripojenie obce Drženice-Kmeťovce, predpokladá pokrývať vlastným zdrojom vody z vrtu HŽ3.
Pre obec bolo vybratých 7 lokalít na možnú zástavbu, pre bytový fond a podnikateľské aktivity
- lokalita 1, 32 rodinných domov
- lokalita 2, 5 rodinných domov

- lokalita 3, športovo-rekreačná oblasť
- lokalita 4, 8 rodinných domov
- lokalita 5, podnikateľské aktivity, 16 zamestnancov
- lokalita 6, podnikateľské aktivity, 11 zamestnancov
- lokalita 7, ČS pohonných hmôt, 5 zamestnanci
Výpočet potreby vody
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Je vypočítané podľa vyhlášky. č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, zo dňa 14.11.2006, Celková potreba vody stavby, objekty a činnosti bytového fondu,
občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a v
priemysle.
Základné údaje:
- bytový fond ..........................................................
- prevádzky ..............................................................
Počet obyvateľov, zamestnancov............................
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti............................
Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti.......................
Potreba vody :
Priem. den. potreba vody:
Max. den. potreba vody :
Max. hod. potreba vody :
Ročná potreba vody :

Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 3
Lokalita 4
Lokalita 5
Lokalita 6
Lokalita 7

q =135 l/ os * deň
q = 120 l/zamestnanec * deň
n
kd= 1,6
kh= 1,8

Qp = q * n l/deň
Qm = Qp * kd l/deň
Qh = Qm * kh / 24*3 600 l/s
Qroč= Qp * 365 (250)/1000 m3/rok

Počet obyv.
112
18
28
16
11
5

Qp (l/deň)
15 120
2 430
3 780
1 920
1 320
600

Qm (l/deň)
24 192
3 888
6 048
3 072
2 112
960

Qh (l/s)
0,504
0,081
0,126
0,213
0,147
0,067

Qroč m3/rok
5 520
887
1 380
480
330
150

Dĺžka, materiál, profil vodovodnej siete v obci.
Profil DN mm

Jest. potrubie

200-100

12 735

Navrh. potrubie
rozšírenie
80+95=175

Dĺžka celkom
m
12 910

Poľnohospodárstvo
Roľnícke družstvo mal vybudovaný samostatný vodovodný systém s vodným zdrojom HŽ 3 a s
hydroglóbusom 100 m 3, od r. 1976.
V súčasnosti sú strediská prepojené a zásobovane z verejného vodovodu. Od roku 1982 vodný
zdroj patrí obci.

Zdroje pitnej vody
Všetky pôvodné podzemné zdroje vody z prvého pôdneho horizontu využívané na idividuálne
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sú kvôli zhoršujúcej sa kvalite vody nevhodné. Väčšinou
vykazujú zvýšený obsah Fe, Mn, NH4+.
V Katastri obce Žemberovce boli vybudované tri hydrologické vrty.
Vrt HŽ 1 s výdatnosťou Q= 0,3 l/s sa nachádza na farme Selenec – Farma dojníc, v súčasnosti nie
je využívaný.
Vrt HŽ 2 v roku 1968 na západnom okraji obce Žemberovce v blízkosti sútoku potokov Sikenica
a Šurda. Vrt pozostáva z oceľovej pažnice Ø 325 mm a bol zabudovaný do hĺbky 116 m. Do hĺbky
10 m bol utesnený mletým ílom, zvyšok vrtu je vyplnený štrkom zrnitosti 8-15 mm. Čerpacia
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skúška vyhovuje konštantnú výdatnosť 7,7 l/s, teplota vody je 20-21º C. V súčasnosti nie je
využívaný.
Vrt HŽ 3 v roku 1973 sa nachádza cca 110 m severovýchodne od vrtu HŽ 2 v údolí potoka
Sikenica v priestoroch PD Žemberovce.
Vrt pozostáva z oceľovej pažnice Ø 325 mm a bol zabudovaný do hĺbky 80 m. Do hĺbky 10 m bol
utesnený mletým ílom, zvyšok vrtu je vyplnený štrkom zrnitosti 8-15 mm. Výdatnosť vrtu je 10,0
l/s.
Kvalita vody v r. 1976 – podzemná voda sa vyznačuje strednou mineralizáciou a obsahom
rozpustných minerálnych solí od 228 do 323 mg/l. Voda odčerpávaná z vrtu HŽ 3 vyhovovala STN
norme pre pitné vody, avšak voda z HŽ 2 tejto norme nevyhovovala pre zvýšený obsah
mezofilných baktérií a flagellat. Z uvedených príčin sa využíva vrt HŽ 3, ktorý od r. 1976 bol
využívaný pre vtedajšie JRD. Pre obyvateľstvo sa začal využívať od r. 1982. Okolo vrtu je
ochranné pásmo I. stupňa na ploche 50x50 m, ktoré je oplotené. Nad vrtom je čerpacia stanica,
v ktorej sú osadené armatúry, vodomer, tlaková nádrž na tlmenie spätných rázov, chlórovacie
prístroje a sklad chlóru. Chlórovanie je do výtlaku pomocou chlórovacieho zariadenia na tekutý
chlór, typ Slovák Prominent.

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Súčasný stav
V obci nie je v súčasnosti vybudovaná kanalizačná sústava. Splaškové odpadové vody z rodinných
domov sú odvádzané lokálne do rôznych nádrží – nepriepustnych aj priepustnych žúmp, resp. jám,
alebo suchých záchodov a likvidované fekálnymi vozidlami na najbližšiu ČOV alebo vývozom na
polia. V dôsledku čoho dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd, k zhoršeniu životného
prostredia.
Odpadové vody zrážkové sú odvádzané do terénu, kde vsiaknu, alebo sú odvádzané existujúcimi
prícesnými odvodňovacími rigolmi.
Stav v odvádzaní a čistení odpadových vôd z obce Žemberovce nie je vyhovujúci z hľadiska
ochrany a tvorby životného prostredia, zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva.
Na zlepšenie doterajšieho stavu bola vypracovaná štúdia „Aglomerácia Levice – čistenie
a odvedenie odpadových vôd, Tekovský región. Sústava č.1-9“. Pre SÚ je sústava č.4 Žemberovce, Drženice, Kmeťovce. Spomínanú štúdiu vypracoval Ing. Ondrej BURSA – SPOK,
Banská Bystrica. Užívateľ bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. + obce.
Plánovanie začatie výstavby kanalizácie nie je bližšie určené.
Výstavba čistiare odpadových vôd pre 1500 EO v Žemberovciach sa v súčasnosti ukončuje, a
bude v 04/2007 daná do skúšobnej prevádzky.
Odkanalizovanie obcí splaškovou kanalizáciou zaústenou do mechanicko-biologických čistiarní
odpadových vôd. Kanalizácia odvádza komunálne odpadové vody z celého urbanizovaného
územia v rámci danej sústavy obcí vrátane príslušnej vybavenosti. V obci Žemberovce je
vybudovaná ČOV pre 1500 EO, na ktorú sa uvažuje zvážanie žúmp z okolitých obcí. V obci
Žemberovce sa vybuduje gravitačná splašková kanalizácia, ktorá sa napojí priamo na obecnú
ČOV. Obec Drženice bude prepojená výtlačným potrubím do obce Kmeťovce a odtiaľ bude
splašková voda z Kmeťoviec aj Drženíc čerpaná na ČOV v Žemberovciach. Celkovo bude na
ČOV pripojených 1554 EO.
Obce sú riešené gravitačnou sieťou sústredenou do najnižších miest, kde sa umiestnia čerpacie
stanice, s ktorými sa budú prečerpávať splaškové vody do najbližšieho miesta gravitačnej
kanalizácie, prípadne do ďalšej ČS a nakoniec do ČOV. Z obce Žemberovce je navrhnutá
kmeňová gravitačná stoka pozdĺž štátnej cesty a zaústi sa priamo do ČOV. Čistiareň je vyústená
do potoka Sikenica. Pre splaškovú kanalizáciu bude použité potrubie PVC DN 250 až 300.
Výtlaky medzi obcami budú trasované pozdĺž štátnych ciest.
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V obci Žemberovce bude potrebné vybudovať:
- gravitačná kanalizácia DN 300
- gravitačná kanalizácia DN 250
- výtlačné potrubie v rámci obce HDPE 90
- čerpacie stanice v rámci obce
- výtlačné potrubie Kmeťovce-Žemberovce HDPE 90

8400 m
530 m
520 m
2 ks
1500 m

Zásobovanie úžitkovou vodou z povrchových zdrojov

Potreba pre priemysel
V obci nie je jeden odberateľ povrchových vôd.

Potreba pre poľnohospodárstvo
PD zo závlahového vodovodu zavlažovalo pôdu na ploche 120 ha. Vodovod bol vybudovaný
z Bátovskej priehrady. V súčasnosti je potrubie ako i všetky zariadenia v nevyhovujúcom stave, nie
sú prevádzkovateľné. S výstavbou nového závlahového vodovodu sa neuvažuje.

Minerálne vody, geotermálne a banské vody
V SÚ sa spomínané vody nevyskytujú.

Ochranné pásma
vodovod – dialkovod 3,0 m od vonkajšej strany potrubia
vodovodné rády 2,5 m od vonkajšej strany potrubia
vodojem a vodný zdroj má oplotený areál, to je zároveň aj 1. ochranné pásmo
kanalizačné stoky 3,0 od vonkajšej strany potrubia
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A2.12.3. Zásobovanie elektrickou energiou
Východiskový rok 2006
Obec Žemberovce (počet obyvateľov: 1316, počet bytov:500) je v súčasnej dobe
zásobovaná elektrickou energiou z transformovni 22/0, 42 kV (13 ks). Tieto transformovne (TS) sú
napojené z 22 kV vzdušného vedenia č. 171.

Návrhové obdobie rok 2026
Návrh ÚPN-O pre obec (počet obyvateľov: 2020, počet bytov:590) počíta s výstavbou IBV
45 RD. Ďalej plochami soc. infraštruktúry, športu, výroby, skladov, priemyselného parku, atď.
Elektrický príkon v MW podľa odberateľov:

Východ.
Rok
Návrh.
obdobie

Byt.fond
a zákl.
vybavenosť
0,439

Vyššia obč.
vybavenosť

Spolu

Priemysel

Celkom

0,130

Poľnohospodárstvo
0,290

0,210

0,649

0,565

0,230

0,795

0,380

0,290

1,465

1,069

Elektrický príkon bytového fondu a občianskej vybavenosti bol určený podľa „Pravidiel pre
elektrizačnú sústavu č.2“ SEP Bratislava (obec je plynofikovaná). Jednotlivé navrh. lokality v obci
navrhujeme zásobovať elektrickou energiou nasledovne:
01-IBV 32 RD, Pp=80 kW, z TS3 po rekonštr.
02-IBV 5 RD, Pp=20 kW, z TS2 po rekonšt.
03-šport.-rekreačné aktivity, Pp=20 kW, z TS6 po rekonštr.
04-IBV 8 RD, Pp=27 kW, z TS1 po rekonštrukcii
05-podnik. aktivity 2 ha, Pp=150 kW, z navrh. TS „B“
06-podnik. aktivity 1,35 ha, Pp=100 kW, z navrh. TS „A“
07-čerpacia stanica PH, Pp=25 kW, z TS3 po rekonštrukcii
Zapojenie navrhovaných TS do 22 kW systému:
- navrhovaná kiosková trasformovňa TS „A“ sa napojí z 22 kW vedenia č.171
- navrhovaná kiosková trasformovňa TS „B“ sa napojí zo vzdušnej prípojky pre TS 12
Návrh zásobovania elektrickou energiou bol urobený na základe energetickej bilancie pre
„Navrhované obdobie, rok 2026“.
Pre navrhované zariadenia treba rezervovať plochy a koridory.
Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona
o energetike č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia,
ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je:
- 10 m pri napätí 22 kW aj u TS
- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kW
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A2.12.4. Telekomunikačné zariadenia
Návrh ÚPN-O pre obec Žemberovce počíta sa nasledovným investičným zámerom: IBV,
podnikateľské aktivity, priemyselný park, atď.
Základný podklad pre spracovanie návrhu ÚPN-O tvorí elaborát PaR, ktorý bol spracovaný
roku 2005.
Telefonizácia sídla toho času je zabezpečená z digitálnej telefónnej ústredne.

Návrh počtu HTS

Počet obyvateľov
Počet bytov
Kapacita ATÚ
Počet HTS
Hustota HTS na 100 obyvateľov v %
Hustota HTS na 100 bytov v %

Východ.
r. 2006
1316
500
432
302
22,9
60,4

Návrh.obdobie
r. 2026
2020
590
550
530
26,2
89,9

Pre plánovanú IBV je navrhnutá 100% - telefonizácia.
Samostatným kábelovým vývodom z ATÚ navrhujeme riešiť nasledovné lokality: 02, 03, 06.
Ostatné lokality č. 01, 04, 05, 07 navrhujeme zabezpečiť z jestvujúcej miestnej telefónnej
siete, kde je dostatok kapacity pre predpokladaný počet párov.
V zmysle zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách treba rešpektovať ochranné
pásma.
Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri
podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach. V ochrannom pásme
nemožno:
- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli
ohroziť telekomunikačné zariadenia
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním nástrojov a zariadení, ktoré rušia
prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných
služieb
Pri križovaní a súbehu podzemného telekomunikačného vedenia v obytných zónach
sídelných útvarov vzdialenosti treba dodržať v zmysle štátnej normy a priestorovej úprave
vedení technického vybavenia – STN 73 6005.
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A2.12.5. Zásobovanie plynom
JESTVUJÚCI STAV
Toho času je obec na 99 % plynofikovaná. Plyn je využívaný pre potrebu vykurovania,
varenia a prípravu TUV pre rodinné domy a menšie prevádzky miestneho významu .
Zdrojom plynu je VTL regulačná stanica v obci Nová Dedina. Z nej je do obce privedé STL
plynovodné potrubie D 160.
Plynové médium je zemný plyn, naftový o prevádzkovom tlaku do 300 kPa.
Trasa STL plynovodov je vedená v súbehu s miestnymi komunikáciami – viď. situácia.
Potrubie je uložené v prevažnej miere v rastlom teréne, časť trás je pod miestnymi
komunikáciami.
Pre rodinné domy a ostatné objekty sú zrealizované STL plynovodné prípojky. Každé odberné
miesto má vlastný STL domový regulátor. Pre meranie množstva plynu má každé odberné miesto
v oplotení, v skrinke, umiestnený plynomer. V skrinkách sú umiestnené aj regulátory.
Materiál plynovodov : potrubie z PE D 50, 63, 90, 110, 160 SDR 11-PE 80,
resp. SDR 17,6-PE100.
Materiál prípojok : potrubie z PE D 25, 32 SDR 11-PE 80.
Počet obývaných rodinných domov je 367 z toho plynofikovaných je 364.
Počet ostatných plynofikovaných bytov je 28.
Počet prevádzkární miestneho významu je 15.
Počet ostatných plynofikovaných objektov ( obecný úrad, pošta a pod. ) je 10.
Maximálna hodinová spotreba plynu pre rodinné domy je 1.019,2 m3/hod.
Maximálna hodinová spotreba plynu byty je 78,4 m3/hod.
Maximálna hodinová spotreba plynu pre prevádzkárne miestneho významu je 52,5 m3/hod.
Maximálna hodinová spotreba plynu pre ostatné objekty je 35 m3/hod.
Maximálna hodinová spotreba plynu spolu je 1.185,1 m3/hod.
Ročná spotreba plynu pre rodinné domy je 1,274.000 m3/rok.
Ročná spotreba plynu pre byty je 70.000 m3/rok.
Ročná spotreba plynu pre prevádzkárne miestneho významu je 75.000 m3/rok.
Ročná spotreba plynu pre ostatné objekty je 45.000 m3/rok
Ročná spotreba plynu spolu je 1,464.000 m3/rok

OCHRANNÉ PÁSMA
Plynovod do DN 200 mm – 4 m od osi na každú stranu
Plynovod do DN 500 mm – 8 m od osi na každú stranu
Plynovod do DN 700 mm – 12 m od osi na každú stranu
VTL regulačná stanica – 8 m od okraja RS zo všetkých strán
Tranzitný plynovod – 50 m od osi na každú stranu
Produktovod – 300 m od osi na každú stranu
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BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA
Plynovod s tlakom do 0,4 MPa – 10 m od osi na každú stranu
Plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a do DN 350 – 20 m od osi na každú stranu
Plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a nad DN 350 – 50 m od osi na každú stranu
Plynovod s tlakom nad 4 MPa a do DN 150 – 50 m od osi na každú stranu
Plynovod s tlakom nad 4 MPa a do DN 300 – 100 m od osi na každú stranu
VTL regulačná stanica – 50 m od okraja RS zo všetkých strán
Tranzitný plynovod – 300 m na obe strany potrubia

ZABEZPEČOVACIE PÁSMO
Produktovod – 10 m od osi na každú stranu

Návrh zásobovania plynom
V obytnej zóne navrhujem zrealizovať päť nových vetiev STL distribučných plynovodov. Tieto
sa napoja na už jestvujúce STL plynovody.
Lokalita 1 – zrealizujú sa nová vetva, napojená v jednom bode na jestvujúci plynovod D160.
Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu časti navrhovaných rodinných domov ( 32 RD ). Ostatná
časť RD sa napojí prípojkami priamo na jestvujúci plynovod D160.
Lokalita 2 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená v jednom bode na jestvujúci plynovod
D50. Nové potrubie bude slúžiť pre potrebu časti navrhovaných rodinných domov ( 5 RD ). Ostatná
časť RD sa napojí prípojkami priamo na jestvujúci plynovod D160.
Lokalita 3 – zrealizuje sa jedna nová vetva, ktorá bude prepájať jestvujúce plynovody D90
a D50. Nové potrubie budú slúžiť pre potrebu časti rekreačných aktivít. Ostatná časť rekreačných
aktivít sa napojí prípojkami priamo na jestvujúci plynovod D50.
Lokalita 4 – nie je potrebné realizovať nový plynovod. Jestvujúci plynovody budú slúžiť pre
potrebu bývania ( 8 RD ).
Lokalita 5 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená na jestvujúci plynovod D63. Nové
potrubie budú slúžiť pre potrebu časti priemyselného parku ( 16 pracovných miest ). Ostatná časť
priemyselného parku sa napojí prípojkami priamo na jestvujúci plynovod D63.
Lokalita 6 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená na jestvujúci plynovod D50. Nové
potrubie budú slúžiť pre potrebu podnikateľských aktivít ( 11 pracovných miest ).
Lokalita 7 – nie je potrebné realizovať nový plynovod. Navrhovaná ČSPH sa napojí prípojkou
priamo na jestvujúci plynovod D160.
Pre jednotlivé odberné miesta sú zrealizujú STL prípojky. Súčasťou každej prípojky bude aj
STL domový regulátor a plynomer potrebnej veľkosti.
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Potrubie sa uloží v prevažnej miere v rastlom teréne, časť trás bude pod miestnymi
komunikáciami.
Materiál plynovodov a prípojok : potrubie z PE.
Nárast spotreby plynu :
Lokalita 1 ...................... Qhmax = 89,6 m3/hod
Qrok = 112.000 m3/rok
Lokalita 2 ...................... Qhmax = 14,0 m3/hod
Qrok = 14.500 m3/rok
Lokalita 3 ...................... neuvádzam
Lokalita 4 ...................... Qhmax = 22,4 m3/hod
Qrok = 28.000 m3/rok
Lokalita 5 ...................... neuvádzam
Lokalita 6 ...................... neuvádzam
Lokalita 7 ...................... neuvádzam
Nárast spotreby plynu spolu :
- maximálna hodinová spotreba plynu je 126,0 m3/hod
- ročná spotreba plynu je 154.500 m3/rok
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A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
Z kapitoly A2.11. Návrh ochrany prírody a krajiny vyberáme podstatnú časť aj pre koncepciu
starostlivosti o životné prostredie. Týka sa opatrení, ktoré je nutné v návrhovom období ÚPN-O
realizovať v jednotlivých prvkoch lokálneho územného systému ekologickej stability.
Číslovanie jednotlivých opatrení sme nechali pôvodné zo zadania.
8.5. Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity.
8.5.1. Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES.
8.5.1.1. Biocentrá
8.5.1.1.1. Horšianska Dolina (BcNR č. 1.).
 Vykonať účinné opatrenia proti šíreniu agáta bieleho.
8.5.1.1.2. Štiavnické vrchy (BcR č. 2.)
 Ako v predchádzajúcom prípade.
8.5.1.1.3. – Ladia (BcR č.3.)
 Ako v predchádzajúcom prípade.
8.5.1.1.4. – Záhulie (BcR č. 4.)
 Zabezpečiť jestvujúci stav.
8.5.1.1.5. – Diely I. (BcR č. 5.)
 Ako v predchádzajúcom prípade.
8.5.1.1.6. Diely II. (BcR č. 6.)

Ako v predchádzajúcom prípade.
8.5.1.2. Biokoridory
8.5.1.2.1. – Sikenica (BkNR č. 1)
 Ako v predchádzajúcom prípade.
8.5.1.3. Interakčné prvky.
 Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné ich uchrániť pred devastáciou.
 V cintorínoch nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky,
ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné.
 Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín.
8.6. Opatrenia na ochranu kultúrno-historických zdrojov.
Pod kultúrno - historickými zdrojmi, ktoré môžeme ochraňovať koncepciou územného plánu obce
rozumieme hlavne:
- urbanistickú štruktúru zástavby
- pôvodnú parceláciu zastavanej časti obce
- konkrétne stavebné objekty, ktoré sú v zozname ÚZPF
- stavebné objekty, ktoré nie sú v zozname ÚZPF, ale majú pamiatkové hodnoty
- stavebné objekty ľudovej architektúry, ktoré sú evidentným dokladom špecifičnosti, rázovitosti
prostredia a spôsobu života obyvateľov obce v minulosti
Objekty zapísané v zozname ÚZPF a objekty s pamiatkovými hodnotami majú definované svoje
ochranné pásmo, v ktorom sa zásahy stavebného charakteru môžu realizovať len so súhlasom
príslušného pamiatkového úradu.
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Ostatné opatrenia ochrany je potrebné definovať v územnom pláne, následne ho schváliť a riadiť
sa ním pri rozhodovaní o výstavbe v obci. Jedná sa hlavne o snahu zachovať pôvodnú štruktúru
zástavby, štruktúru pôvodnej parcelácie, pôvodný princíp výrazu objektov s ľudovou architektúrou.

8.7. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.
8.7.1. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
 Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu
alergizujúceho peľu vo vzduchu.
 Posilnenie filtračného účinku na vzduchom unášaný prach a alergizujúci peľ a aj celkového
hygienického i environmentálneho účinku ochrannej vysokej zelene v samotnom sídle a aj
v extraviláne predovšetkým na náveternej strane sídla jej rekonštrukciou a správnym
menežmentom.
 Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu)
drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami
hygienicky vhodnejšími.
8.7.2. Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.
 Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov ich
rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov.

8.8. Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.
 Vykonanie komplexu opatrení na zamedzenie znečisťovania vôd povrchových i podzemných.
 Prehodnotenie organizácie pôdneho fondu, osevných postupov na PPF a organizácie chovu
hospodárskych druhov zvierat. Jedná sa o zmenšenie výmery parciel, zmeny ich orientácie
k svetovým stranám, výsadbu a údržbu zasakovacích protieróznych pásov v smere kolmom na
odtok vody, uprednostnenie plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase silných vetrov a častých
dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, viacročné krmoviny, trvalé trávne porasty). V chove
hospodárskyh zvierat ide najmä o obmedzenie pohybu pasúcich sa zvierat pri ich výhone na
pastvu zriadením ich 24 hodinovej pastvy so zabezpečením ich úniku zo spásanej plochy a so
zabezpečením primeraného množstva vody na pitie priamo na pastve.
 Na vhodných miestach vysádzať hlboko koreniace rastliny (kvôli čisteniu spodnej vody od
rastlinných živín)
8.9. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.
8.9.1. Opatrenia v obytnom území.
- V intraviláne podsadiť postupne všetky voľné plochy s nezastavaným a nespevneným povrchom
(nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a hygienicky
vhodnými druhmi drevín.
- V časoch extrémneho sucha a vysokých teplôt kropiť závlahovou vodou verejnú zeleň (aj koruny
kríkov a podľa možnosti aj stromov.
8.9.2. Opatrenia v priemyselnej krajine.
- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolovať štrukturálne členitou a druhovo
bohatou vyhradenou zeleňou v súlade s ekologickými princípmi.
8.9.3. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine.

77

-

-

V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s
projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové „vetrolamy“,
zasakovacie pásy a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín
menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite.
Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu zaburinených plôch.
Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových
skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych).

8.9.4. Opatrenia v lesnej krajine.
- Prísne prehodnotiť ekonomickú výhodnosť a ekologickú vhodnosť výsadby nepôvodných
druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách
výnosových hospodárskych lesov a podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne druhy a odrody
lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, dub letný,
brest väzový, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly, dub zimný, dub cerový, dub plstnatý a iné druhy
pôvodných lesných drevín. V prvých rokoch po výsadbe je potrebné podľa vývoja počasia
zabezpečiť v rámci daných možností závlahu vysadených sadeníc. V prípade suchých rokov
(ako napríklad 2003) by boli ohrozené vysadené porasty, ktorých koreňová sústava ešte
nedosiahla úroveň spodnej vody.

A2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených
ložiskových území a dobývacích priestorov
V katastrálnom území obce Žemberovce sa nenachádzajú prieskumné územia, chránené
ložiskové územia, ani dobývacie priestory.

A2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
Zvýšenú ochranu vyžaduje obecne zeleň, presnejšie sústava MUSES, biokoridorov a biocentier.
Pozornosť je nutné venovať poľnohospodárskej pôde, aby sa zabránilo jej zvetrávaniu a erózii.
Chrániť treba obytnú zónu pred negatívnymi vplyvmi výroby.
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A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho
pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske
účely
Táto časť je spracovaná ako súčasť ÚPN obce a slúži na vyhodnotenie trvalého záberu
poľnohospodárskej pôdy pre účely vybudovania komunikácii, chodníkov a pridružených zelených
pásov ,rodinných domov, a objektov občianskej vybavenosti a priemyslu. Je spracovaná v súlade
so zákonom
č. 220/2004 Z.z.,o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č.245/2003Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2004
Vzhľadom na skutočnosť, že dochádza k dynamickému rozvoju obce ako aj na skutočnosť, že
obec Žemberovce je v blízkosti okresného mesta Levice, je potrebné rešpektovať demografický
výhľad a stanoviť plochy
na rozvoj sídelného útvaru . Tieto plochy delíme na 2 druhy ,jednak
sú to vnútorné priestorové rezervy a ďalej sú to plochy, ktoré budú získané v odôvodnených
prípadoch z okolitých plôch, pričom sa budú uprednostňovať lokality menej vhodné na
poľnohospodársku výrobu.
Lokalita č. 1
Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č.1 k záberu cca 4 ha.
poľnohospodárskej pôdy, z čoho je cca 0,6 ha v rámci zastavaného územia obce Žemberovce .
Jedná sa o p.č.440/4,440/3 439/1 a 470/1 evidované ako orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 39
rodinných domov , s prístupovou komunikáciou. Na základe zrnitosti pôdy môžeme hovoriť
o stredne ťažkých a hlinitých pôdach.
Poľnohospodárska pôda je zaradená do 5. skupiny / 60 %/ a 3. skupiny / 50 % / BPEJ
s kódom 0112003 a 0111002 . Podľa toho môžme hovoriť o teplom, veľmi suchom nížinnom
klimatickom regióne, kde je suma priemerných denných teplôt v januári – 1 – 3 C. Podľa kódu HPJ
sa jedná o fluvizeme glejové ,ťažké ,až stredne ťažké,nachádzajúce sa na miernom svahu
východnej a západnej expozícii. Jedná sa o pôdy bez skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 cm pod
10 % /
Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 až 25 cm.
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „Bilancii skrývky humusového horizontu“,
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004.
Z.z.
Odôvodnenie:
Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV, cca 39 stavebných pozemkov.
Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti
na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci
ZÚO, ako druhostranná zástavba vedľa hlavnej cesty z Levíc a kopíruje hranicu ZÚO smerom na
sever, kde taktiež sa napája na už jestvujúcu bytovú výstavbu. Na základe týchto skutočností
dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy pre komunikácie a inžinierske
siete. Predmetná lokalita je situovaná tak, že je z nej veľmi krátka dochádzková vzdialenosť do
okresného mesta.
Lokalita č.2
Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č. 2 k záberu cca 0,5
ha. poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa na p.č. 565/2,678/3 a 578/1 v KN evidovanej ako
orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 6 rodinných domov , s prístup. komunikáciou.
Poľnohospodárska pôda je zaradená do 3. skupiny BPEJ s kódom 0111002. Podľa toho
môžme hovoriť o teplom, veľmi suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma priemerných
denných teplôt v januári –
1 – 3 C°. Podľa kódu HPJ sa jedná o fluvizeme glejové, stredne
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ťažké, nachádzajúce sa na miernom svahu východnej a západnej expozície. Jedná sa o pôdy bez
skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 cm pod 10 % /.
Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 až 25 cm.
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „Bilancii skrývky humusového horizontu“,
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004 Z.z.
Odôvodnenie:
Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV, cca 6 stavebných pozemkov.
Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci
ZÚO, ako druhostranná zástavba vedľa cesty z Bátoviec, v ktorej sú už vybudované inžinierske
siete. Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej
pôdy pre komunikácie a inžinierske siete. Predmetná lokalita je situovaná v priamej náväznosti na
plánovanú výstavbu obecného parku a rekreačno - športových aktivít.
Lokalita č.3
V tejto lokalite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 1,6 ha pre potreby výstavby
športovo rekreačných aktivít v spojení s verejnou zeleňou.
Jedná sa o p.č. 578/1 orná pôda, ktorá je zaradená do 5. skupiny BPEJ s kódom 0112003 .
Podľa toho môžeme hovoriť o teplom, veľmi suchom, nížinnom klimatickom regióne, kde je
priemerná teplota za vegetačné obdobie 15 -17 C°, s miernym svahom. Jedná sa o pôdy bez
skeletu, ťažké ílovito hlinité.
S poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené
v „Bilancii skrývky
ornice ..“ a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004,ktoré budú
predložené správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy.
Odôvodnenie:
Ide o priestor, ktorý sa nachádza v priamej náväznosti na hospodársky dvor, kde nie je možné
plánovať bytovú výstavbu nakoľko to nedovolí ochranné pásmo jestvujúcej živočíšnej výroby a
zároveň v obci chýbajú rekreačno-športové plochy pre oddych obyvateľov obce.
Z hľadiska kvality pôdy sa jedná až o 5. skupinu BPEJ, ktorá je v danom katastri najhoršia.
Lokalita č.4
Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite č. 4 k záberu cca 0,5
ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa na p.č. 1429/2,1430/2,1431/1 v KN evidovaných
ako orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 8 rodinných domov.
Poľnohospodárska pôda je zaradená do 5. skupiny BPEJ s kódom 0112003. Podľa toho môžme
hovoriť o teplom, veľmi suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma priemerných denných
teplôt v januári –
1 – 3 C°. Podľa kódu HPJ sa jedná o fluvizeme glejové , ťažké,
nachádzajúce sa na miernom svahu východnej a západnej expozície. Jedná sa o pôdy bez skeletu
/ obsah skeletu do hĺbky 0,6 cm pod 10 % /.
Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 cm.
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „Bilancii skrývky humusového horizontu“,
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004 Z.z.
Odôvodnenie:
Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV, cca 8 stavebných pozemkov.
Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci
ZÚO, ako druhostranná zástavba vedľa hlavnej cesty do Levíc, v ktorej sú už vybudované
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inžinierske siete. Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber
poľnohospodárskej pôdy pre komunikácie a inžinierske siete a súčasne k uzavretiu zastavanej
časti zo severnej strany obce.
Z hľadiska kvality odňatej pôdy sa jedná o 5. skupinu BPEJ.
Lokalita č. 5
Výstavbou priemyselnej zóny na parcelách číslo 212/1,1808/4,1808/5 1726/2 a prislúchajúcej
infraštruktúry dôjde v lokalite č.5 k záberu cca 2 ha. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné
parcely sú evidované v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha, nie je potrebné postupovať
v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy...
Lokalita č.6
V tejto lokalite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 1,5 ha pre potreby výstavby
podnikateľských aktivít, priemyselného parku .
Jedná sa o p.č 394/10 orná pôda, ktorá je zaradená do 5.skupiny BPEJ s kódom 0112003.
Môžeme hovoriť o teplom, veľmi suchom, nížinnom klimatickom regióne, kde je priemerná
teplota za vegetačné obdobie 15 -17 C, s miernym svahom . Jedná sa o pôdy bez skeletu ,ťažké
ílovito hlinité. Podľa HPJ sa jedná o fluvizeme glejové ťažké.
Z poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené
v „Bilancii skrývky
ornice ..“ a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004 Z.z., ktoré budú
predložené správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .
Odôvodnenie:
Ide o priestor, ktorý je určený v rámci obce pre zriadenie priemyselného parku. Z toho dôvodu je
aj situovaný v priamej náväznosti na jestvujúci hospodársky dvor, do lokality, ktorá je vhodná
práve na takéto využitie. Výhodou sú aj jestvujúce komunikácie ako aj prístupnosť na inžinierske
siete, čo má vplyv na zníženú potrebu množstva odňatej poľnohospodárskej pôdy, ktorá je
zaradená do 5. skupiny BPEJ.
Lokalita č. 7
V predmetnej lokalite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 0,4 ha pre potreby
výstavby podnikateľských aktivít, presnejšie čerpacej stanice pohonných hmôt.
Jedná sa o p.č. 1212 a 1246/1 evidovaných v katastri nehnuteľností ako orná pôda, ktorá je
zaradená do 5.skupiny BPEJ s kódom 0112003 a 0156302.
Môžeme hovoriť o teplom, veľmi suchom, nížinnom klimatickom regióne, kde je priemerná
teplota za vegetačné obdobie 15 -17 C, s miernym až stredným svahom . Jedná sa o pôdy bez
skeletu ,ťažké ílovito hlinité až hlinité pôdy. Podľa HPJ sa jedná o fluvizeme glejové ťažké
a z časti luvizeme glejové, na sprašových hlinách na povrchu stredne ťažké.
S poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené
v „Bilancii skrývky
ornice ..“ a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004 Z.z., ktoré budú
predložené správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .
Odôvodnenie:
Ide o priestor, ktorý je určený v rámci obce pre zriadenie čerpacej stanice pohonných hmôt,
nakoľko predmetný pozemok priamo naväzuje
na štátnu cestu, ktorá vedie do okresného
mesta Levice.
Podľa kvalitatívneho ukazovateľa pôdy /BPEJ/ sa jedná o lokalitu , ktorá je vhodná na zastavanie
a menej vhodná na poľnohospodárske využitie, nakoľko sa jedná o svah a pozemok podliehajúci
vplyvu emisií.
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ZÁVER :
Pri spracovaní tohto návrhu územného plánu nie je počítané s alternatívnym riešením, čo
znamená že je využitý tzv. nulový variant riešenia plánovaných lokalít.
Všetky lokality , ktoré sú plánované na poľnohospodárskej pôde,
sa nachádzajú väčšinou
v 5. a len nepatrná časť sa nachádza v 3. skupine BPEJ, ktorá je osobitne chránenou v zmysle
zákona. Po preskúmaní skupín BPEJ v rámci katastrálneho územia obce môžeme konštatovať , že
sa tu nenachádzajú iné – nižšie - skupiny BPEJ. Na základe tejto skutočnosti nie je možné hľadať
iné lokality a navrhnúť alternatívne riešenie.
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Prehľad stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Žiadateľ :
Spracovateľ:
Obvod :

Obec Žemberovce
Avenir , Ing .Arch.M.Cifra
Levice

Výmera Predpokladaná výmera PP
lok.
spolu v
ha
spolu v ha
z toho
skupina výmera
BPEJ
v ha

Lokalita č.

K.Ú.

Funkčné využitie

Užívateľ PP

1

Žemberovce

IBV

3.900

3.300

3
5

1,6500
1,6500

fyzické a
právnické os.

2

"

0,53

0.5300

3

0,53

3

"

IBV
sportové a
rekreačné

1,5900

1,5900

5

1,5900

právn.osoby
Fyz. a práv.
osoby

4

"

0,4747

0,4747

5

0,4747

5

"

IBV
Podnikatelské
aktivity

1,98

0

-

6

"

Podnikatelské
aktivity

1,4270

1,4270

7

"

Podnikatelské
aktivity

0,3246

0,3246

Závlahy Časová etapa Informácia

nie

I.

Alter . 0

nie

I.

Alter . 0

nie

I.

Alter . 0

Fyz. a práv.
osoby

nie

I.

Alter . 0

0

Fyz. osoby

nie

I.

Alter . 0

5

1,427

Poln.družstvo

nie

I.

Alter . 0

5

0,3246

Fyz.a
práv.osoby

nie

I.

Alter . 0
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A2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska enviromentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno – technických dôsledkov
Riešenie z hľadiska enviromentálneho rešpektuje koncepciu regionálneho USES, koncepciu
MUSES. Vyhotovili sme Krajinnoekologický plán, ktorý usmernil naše zámery v riešenom území.
Dávame do jednoty umelé zásahy človeka s prírodnými prvkami tak, aby vzniklo vyvážené územie
vhodné pre život ľudí, rastlín i živočíchov.
Aby riešené územie žilo, navrhujeme v ňom pracovné príležitosti. Bude potrebné pripraviť preň
územie a infraštruktúru. Sekundárne rozvojom pracovných príležitostí vzniknú požiadavky na
plochy pre bývanie, vybavenosť, sociálnu a technickú infraštruktúru. Koncepcia je pripravená,
harmonizuje do celku vzájomne previazaných počinov v území katastra obce.
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A2.18. Návrh záväznej časti
A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia vrátane limitov
využitia územia
Regulatívy vychádzajúce z potrieb riešeného územia
01.
Plocha primárneho vybavenostného centra obce s centrotvornými funkciami. Pri existujúcich
plochách bývania doporučenie postupného budovania polyfunkcií. Pri novonavrhovaných plochách
zástavby situovať vybavenosť do parteru a bývanie a administratívu vo vyšších podlažiach nad
ňou.
Limity:
-zástavba o výške max. 3n.p.
- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry
- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach, zápach a iný negatívny dopad na
obytnú zónu.
- pre zvýraznenie kvality prostredia venovať pozornosť aj prvkom drobnej architektúry,
ako sú napr. lavičky, svietiace telesá, smetné nádoby a pod.
02.
Plocha sekundárneho vybavenostného centra obce.
Umiestnenie existujúcich a navrhovaných druhov základnej občianskej vybavenosti pre dennú
obsluhu obyvateľstva v kratšej vzdialenosti, než primárne centrum obce. V navrhovaných plochách
doporučené polyfunkcie s bývaním. V existujúcich plochách bývania doporučenie postupnej
prestavby na bývanie s vybavenosťou v parteri.
Pri novonavrhovaných plochách zástavby situovať vybavenosť do parteru a bývanie a
administratívu vo vyšších podlažiach nad ňou
Limity:
-zástavba o výške max. 3 n.p.
- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry
- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach, zápach a iný negatívny dopad na
obytnú zónu
- dbať o zachovanie výškovej dominancie kostola
- zachovať uličnú čiaru
- pre zvýraznenie kvality prostredia venovať pozornosť aj prvkom drobnej architektúry,
ako sú napr. lavičky, svietiace telesá, smetné nádoby a pod.
03.
Plochy obytnej zástavby vôkol cesty I/51 a III/05612 mimo vybavenostných centier a centrálnej
obecnej zóny
Jedná sa o dotykovú zónu prostredia obce s prechádzajúcimi pasantami obcou, preto treba dbať
na kvalitu architektúry zástavby.
- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry
- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach, zápach a iný negatívny dopad na
obytnú zónu
- ak plocha je zároveň vnútri ochranného pásma cintorína, platí tu stavebný uzáver pre výstavbu
nových objektov. Rekonštrukcia existujúcich objektov je prípustná.
- zachovávať uličnú čiaru
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- v 1.N.P. objektov možnosť umiestňovať aj občiansku vybavenosť
04.
Plochy bývania mimo trasy štátnej cesty a mimo vybavenostných centier
- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach, zápach a iný negatívny dopad na
obytnú zónu
- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén

05.
Plocha rezervovaná pre rozvoj agroturistiky
- možnosť výstavby vidieckych usadlostí pre kumulovanú funkciu bývania, chovu domácich
zvierat, rastlinnú výrobu s funkciou ubytovania hostí v rámci agroturistiky, kde hostia majú
možnosť zapájať sa do prác okolo gazdovstva, jazdiť na koni a pod.
- objektom dávať vidiecky výraz architektúry
- neprípustné používať ploché strechy
- doporučuje sa lokalite vypracovať architektonickú štúdiu využitia územia pre optimálny rozvoj
06.
Plocha strediska Poľnohospodárskeho družstva
- neposilňovať živočíšnu výrobu tak, aby sa rozširovalo jej ochranné pásmo do obytnej zóny obce
- naopak, časom riešiť objekty so živočíšnou výrobou vo vzdialenejšej polohe od obytnej zóny, aby
ochranné pásmo oproti súčastnému stavu vôbec nezasahovalo do obytnej zóny
- zaviesť opatrenia, aby mechanizmy strediska neznečisťovali štátnu cestu
- požiadavka budovania izolačnej zelene

07.
plochy pre rozvoj športovo – rekreačných aktivít
- neumožniť výstavbu a rozvoj takej funkcie, ktorá by znehodnocovala životné prostredie
a zasahovala negatívne do flóry a fauny
- uvažovať s výrazným podielom plochy pre verejnú vysokú zeleň, ktorá bude mať aj izolačnú
funkciu od živočíšnej produkcie, od športového štadióna a od obytnej zóny
08.
Okolie zdravotného strediska
Realizuje sa v zmysle už vyhotovenej projektovej dokumentácie
09.

Územie sa dotvorí detskými preliezkami v zmysle už vyhotovenej projektovej dokumentácie
10.
Územie sa dotvorí cyklodráhou, dráhou pre sánky, fontánou, javiskom, altánkom – všetko v zmysle
už vyhotovenej projektovej dokumentácie
11.
Plocha pre vznik námestia centra obce. Uvažuje sa doň premiestniť existujúci pomník
v súčastnosti situovaný na križovatke ciest I/51 a III/05612.
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12.

Plocha verejnej zelene s umiestnením predmetu archeologického nálezu.
13.

Úprava cintorína v zmysle projektu stavby
14.

Čerpacia stanica pohonných hmôt.
15.
Perspektívne umiestnenie altánka do areálu cintorína
16.
Navrhovaná zástavba rodinných domov pri ceste III/05612 v severnej časti obce – lokalita č.04
- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry
- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach, zápach a iný negatívny dopad na
obytnú zónu
- zachovávať uličnú čiaru
- vzhľadom ku konfigurácii terénu je vhodná zástavba max. 2 podlaží nad niveletou cesty, resp.
alternatívne jedno podlažie a podkrovie. Pod týmito podlažiami je vhodné ďalšie zapustené
podlažie od cesty, avšak otvorené zo strany záhrady
17.
Plocha navrhovanej lokality č.05 rezervovanej pre priemyselný park.
Jedná sa o dotykovú zónu prostredia obce s prechádzajúcimi pasantami obcou, preto treba dbať
na kvalitu zástavby.
- neumiestňovať také prevádzky, ktorých ochranné pásmo by zasahovalo do obytnej zóny
- požiadavka budovania izolačnej zelene
- prípustná poľnohospodárska a priemyselná výroba, remeselnícke služby, spracovateľský
priemysel, skladové hospodárstvo do kapacít, ktoré nezaťažia priľahlú obytnú zónu hlukom,
prachom zápachom, alebo iným negatívnym vplyvom.
18.
Plocha navrhovanej lokality č. 06 rezervovanej pre podnikateľské aktivity
- neumiestňovať také prevádzky, ktorých ochranné pásmo by zasahovalo do obytnej zóny
- požiadavka budovania izolačnej zelene
- prípustná poľnohospodárska a priemyselná výroba, remeselnícke služby, spracovateľský
priemysel, skladové hospodárstvo do kapacít, ktoré nezaťažia priľahlú obytnú zónu hlukom,
prachom zápachom, alebo iným negatívnym vplyvom.
- zohľadňovať bezprostrednú blízkosť vodného zdroja
19.
Plocha bývalého cintorína, kde sa už v súčastnosti nepochováva
- budovať verejnú zeleň vysokú, aj nízku
- rešpektovať staré náhrobné kamene ako súčasť histórie obce, špecifika prostredia
- v tejto lokalite neumiestňovať atrakcie spôsobujúce hluk
20.
Plocha vyhradená cyklistickej trase
- zabezpečiť šírkové usporiadanie pre obojstrannú premávku cyklistov, prípadne peších
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- min. jeden jazdný pruh z dvoch realizovať s vhodným povrchom aj pre on-line skating

21.
Zóna rodinných domov vovnútri ochranného pásma cintorína.
- umožniť ich existenciu pri opatreniach zabezpečujúcim vedľajšiemu cintorínu kľud, pietu, ticho,
ovzdušie bez zápachu
- nepovolená živočíšna výroba
- možnosť rekonštrukcie existujúcich objektov
- zákaz novostavieb rodinných domov, garáží z titulu ochranného pásma cintorína
Neoznačené plochy bývania číslom
Plochy s prevažnou funkciou bývania. prípustné umiestnenie služieb, doplnkovej vybavenosti
centier obce, ktoré nezaťažia obytnú zónu negatívnym dopadom, ako prach, hluk, zápach,
znečistenie komunikácií a pod.
Limity:
- zástavba max. do výšky 2 n.p. plus zapustený suterén
- dodržiavať pri zástavbe uličnú čiaru
- návrhom zastrešenia brať zreteľ na charakter architektúry susedných domov
Na celom území katastra obce rešpektovať navrhnuté ekostabilizačné opatrenia podľa návrhu
krajinno – ekologického plánu.

Regulatívy vychádzajúce z ÚPD Nitrianskeho kraja
Keďže táto pasáž je doslovne prevzatá z z ÚPD Nitrianskeho kraja, uvádzame ju písanú kurzívouv
pôvodnom číslovaní

2.19 Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja
2.19.1 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:
1.

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

1.9.

ako centrá lokálneho významu podporovať rozvoj obcí:
v okrese Levice:
Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany, Pukanec, Plášťovce, Šarovce, Nová Dedina, Starý
Tekov, Farná, Pohronský Ruskov, Veľký Ďur, Žemberovce, Bátovce, Demandice, Ipeľský
Sokolec, Santovka,

2.
2.2.

V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:
usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších
rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov,
vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,
lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej
krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie

2.6.
2.7.
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činností závislých na prírodných danostiach,
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.7.

5.9.

5.10.

V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:
rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov
limitujúcich urbanistický rozvoj,
rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a
chmeľových oblastiach,
zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v
rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými
na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému
ekologickej stability,
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach
hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej
stability (ÚSES),
rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3 937,16 ha) na plochách poľnohospodársky
nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami,
evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda (biele plochy),
na základe zhodnotenia stanovištných podmienok, v súlade s platnou legislatívou v lesnom
hospodárstve, zaradiť v rámci aktualizácie lesných hospodárskych plánov do kategórie
ochranných lesov relatívne najsuchšie lesné typy dubového lesného vegetačného stupňa,
vytvárať územnotechnické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov lužných
stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým
plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery, vzhľadom na
protipovodňové opatrenia,
v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového
zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel
lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s
obnovami lesných hospodárskych plánov,
pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené komplexy
lesov.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
ochrany pôdneho fondu:
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
vedením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov prevažne v oblastiach Podunajskej
pahorkatiny, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona.
odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v
územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov ako aj
MÚSES),
revitalizovať skanalizované toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov, opatrenia treba realizovať v súlade s projektmi pozemkových
úprav území,
realizovať výsadbu lesa v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri
prameništiach, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie
(hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny),
pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať
prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín
pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi,
rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania
prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel
ekostabilizačných prvkov
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5.11.

regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch
rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou,

6.
6.1.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva:
rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové
rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma),
pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s
cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a
špecifičnosti pôvodného osídlenia,
rešpektovať kultúrno – historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to
nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana
pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,
rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych
a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a
vytvárať pre ne vhodné prostredie,
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a
hospodársko–sociálne celky a prírodno–klimatické oblasti, dominantné znaky typu
pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy (predovšetkým v oblasti Podunajskej roviny
(v okrese Komárno), predhoria Štiavnických vrchov a štálov v oblasti Jedľových Kostolian),
uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel – mestského a
malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej štruktúry v
rozptyle,
rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré
kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja
(vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti
a artefakty na celom vymedzenom území),
akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:
7.19. zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na
kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,
7.21. rezervovať koridor pre úpravu šírkového usporiadania prepojenia I/51 zo Žemberoviec na
Dudince (III/05162) na kategóriu S9,5/80,
8.
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:
8.1.
Vodné hospodárstvo
8.1.1. Na úseku ochrany pred povodňami

vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania
vybudovaných kapacít

a.
b.

zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v
období sucha

8.1.2. Na úseku odvedenia vnútorných vôd
a. vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia
prietočnosti
8.1.5. Na úseku verejných kanalizácií
V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 treba:
a. zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom .
b. budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných
vôd
c. zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži
veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd
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d.

zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná úroveň
obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie:
4. zabezpečiť výstavbu ČOV a stokových sietí v ďalších sídlach: Žemberovce

V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva:
riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými
aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho
okresov,
9.2.
uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a
zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov,
9.5.
zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích
zariadení,
9.10. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie
a kompostovanie odpadov,
9.
9.1.

A2.18.2. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby v riešenom území určené v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja týkajúce sa
riešeného územia:

2.19.2 Verejnoprospešné stavby Nitrianskeho kraja
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
5.

V oblasti vodného hospodárstva
f) prívod vody Hronské Kosihy–Nová Dedina–Drženice–Žemberovce–Bátovce–
Hronské Kosihy–Čajkov

5.4.
7.19.

výstavba ČOV a stokových sietí v ďalších sídlach: Žemberovce
homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu S11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu
S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60,
koridor pre úpravu šírkového usporiadania prepojenia I/51 zo Žemberoviec na Dudince
(III/05162) na kategóriu S9,5/80,
využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích zariadení,
zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie
a kompostovanie odpadov,

7.21.
9.5.
9.11.

Verejnoprospešné stavby určené v rámci ÚPN-O Žemberovce:
- úprava verejných plôch s rekonštrukciou peších komunikácií pred Obecným úradom
- dostavba ČOV v obci
- rekonštrukcia starých a realizácia nových autobusových zastávok
- úprava verejných plôch
- úprava verejných plôch s vybudovaním peších komunikácií ulice Na Hôrke, úprava a rozšírenie
mosta
- úprava verejných plôch a komunikácií na pozemku obce v okolí školy
- úprava verejných plôch za zdravotným strediskom
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- úprava verejných plôch pri vstupe do obce s umiestnením predmetov archeologického nálezu
- odvedenie a čistenie odpadových vôd v Tekovskom regióne
- rozšírenie cintorína v zmysle projektovej dokumentácie
- čerpacia stanica pohonných hmôt
- výstavba altánku v zmysle jeho projektovej dokumentácie
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-

-

-

-

-

-

uvažovať s riešením odpadového hospodárstva v súlade so schváleným programom
odpadového hospodárstva obce
postupná výstavba nových objektov živočíšnej výroby v PD na odvrátenej strane obytnej zóny
pešie námestie v primárnom vybavenostnom centre obce
premiestnenie pamätníka z jeho súčastnej polohy do priestoru navrhovaného námestia
línie navrhovaného posilnenia vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri
plochy cestnej dopravy
cykloturistická trasa pozdĺž rieky Sikenica
rozvojové lokality pre pracovné príležitosti /lokalita 05, 06/
rozvojová lokalita pre športovorekreačné aktivity /lokalita 03/
prebudovanie komunikácie I/51 v obci na kategóriu MO 14/50 a mimo obce na kategóriu C
11,5/70. Smerovo zostane komunikácia v pôvodnej trase.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje podľa požiadavky SSC Bratislava prekategorizovať cestu
III/05162 v extraviláne na kategóriu C 7,5/70 a v intraviláne na kategóriu MZ 8,5/50.
prebudovanie komunikácie III/05166 v obci na kategóriu MZ 8,5/50 a mimo obce na kategóriu
C 7,5/70. Smerovo zostane komunikácia v pôvodnej trase.
prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7/50 a MOU 5,5/40. V stiesnených
priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením
niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 4,25/30 a 3,75/30.
V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie kategórie MO
7,5/40. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská.
V návrhu riešenia sa uvažuje aj s rozšírením dvoch mostov, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú
navrhovaným parametrom komunikácií.
V rámci návrhu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po pravej strane cesty I/51 v celej
dĺžke a po ľavej strane v mieste zástavby. Taktiež sa navrhuje dobudovať chodník po pravej
strane cesty III/05166 aj cesty III/05162 v celej dĺžke. Tiež sa navrhujú vybudovať chodníky
pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž
jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové usporiadanie umožňuje. Okrem týchto chodníkov
sa uvažuje vybudovať rekreačný chodník pre peších pozdĺž rieky Sikenica.
vybudovanie cyklistického chodníka pozdĺž rieky Sikenica, ktorý bude budovaný súbežne
s chodníkom pre peších.
V rámci návrhu riešenia sa uvažuje s výstavbou priemyselných zón, športovo – rekreačných
aktivít. Pri všetkých spomínaných aktivitách je potrebné uvažovať aj s navrhnutím potrebného
počtu odstavných miest pre automobily v rámci statickej dopravy.
vybudovať autobusové výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých
osadiť čakárenské prístrešky
vodovodné siete v nových uliciach /lokalita 01, 02, 03/, realizovať rekonštrukcie nevyhovujúcich
a prestarnutých potrubí,
Pre obec Drženice –Kmeťovce pri realizácii plánovaného vodovodu sa v obci Žemberovce
zokruhujú koncové vetvy vodovodu, vybuduje sa vodomerná šachta a prívodné potrubie Z PVC
160 dĺžky 1553 m.
gravitačná kanalizácia DN 300
8400 m
gravitačná kanalizácia DN 250
530 m
výtlačné potrubie v rámci obce HDPE 90
520 m
čerpacie stanice v rámci obce
2 ks
výtlačné potrubie Kmeťovce-Žemberovce HDPE 90
1500 m
výstavba transformovní TSA a TSB
Samostatným kábelovým vývodom z ATÚ navrhujeme riešiť nasledovné lokality: 02, 03, 06.
Ostatné lokality č. 01, 04, 05, 07 navrhujeme zabezpečiť z jestvujúcej miestnej telefónnej siete,
kde je dostatok kapacity pre predpokladaný počet párov.
realizovanie nových strednotlakých plynových rozvodov pre lokality rozvoja č. 01, 02, 03, 05, 06.
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Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – v územnom pláne
zóny
Územný plán obce sa vyhotovuje v podrobnosti požadovanej Vyhláškou č.55 z roku 2001.
Problematika sa v ňom pojednáva v plochách územia. Územný plán zóny je podrobnejšia
územnoplánovacia dokumentácia, už sa musí riešiť objektovo. Takáto územnoplánovacia
dokumentácia
nebola objednaná. Doporučujeme v prípade záujmu investorov a nárastu
obyvateľov riešiť centrum v podrobnosti územného plánu zóny.
Záverom tejto kapitoly konštatujeme, že po schválení ÚPN-O sú údaje tejto kapitoly záväzné.
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