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A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
1. Základné identifikačné údaje
Obstarávateľ: Obec Trebatice v zastúpení - Ing.arch. Marianna Bogyová,
odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg.č.141
Predkladateľ: Obec Trebatice – Starosta obce Mgr. Juraj Valo
Vypracovala: Ing.arch. Darina Drgoňová, autorizovaný architekt, reg.č. 0937AA
so skupinou odborne spôsobilých osôb.
Dátum:
Júl 2009
Kraj:
Trnavský samosprávny kraj
Okres:
Piešťany
Obvod:
Piešťany
Obec :
Trebatice
Katastrálne územie: Trebatice
Výmera katastrálneho územia Trebatice:
7 666 300m2 /766,6ha/
Počet obyvateľov(údaj z posledného sčít. ob.) 1 234
Navrhovaný počet obyvateľov
1 500
Počet bytov k 1.6.2001:
431
Súčasný počet bytov celkom:
422
Navrhovaný počet nových bytov
160
Výmera jestvujúceho zastavaného územia Trebatice:
771433,97 m2
Navrhované zastavané územie:
1025931,59m2
Rozdiel
254497,62m2
Návrhové obdobie do roku
2020
Navrhovaný počet obyvateľov
1500
h. Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD
Dôvodom obstarania územného plánu obce Trebatice je skutočnosť, že
v súčasnosti absentuje pre obec nástroj, ktorý by usmerňoval a koordinoval
rozvoj jednotlivých zložiek v obci. Taktiež je to potreba komplexnej prípravy
územia pre ďalší priestorový rozvoj obce, s dôrazom na trvalo-udržateľný rozvoj
a ochranu životného prostredia. Obec podľa zákona nie je povinnou obcou pre
vypracovanie
územného
plánu,
doposiaľ
nemala
vypracovanú
územnoplánovaciu dokumentáciu, má vypracovaný územnoplánovací podklad,
urbanistickú štúdiu Dolné záplotie, podľa ktorej dočasne zabezpečuje výstavbu
v obci. Taktiež má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Trebatice 2005-2015 /09/2005, Priatelia Zeme-CPEA v spolupráci
s pracovnou skupinou obce Trebatice/, ktorý je podkladom pre vypracovanie
územného plánu, určuje stratégiu obce do roku 2015, je priebežne kontrolovaný
a dopĺňaný. Rovnako Krajinno-ekologický plán vypracovaný v 2008 je dokument,
ktorý určuje predpoklady na ochranu prírody, tvorbu krajiny a ochranu životného
prostredia,
Úlohou územnoplánovacej dokumentácie bolo preveriť možnosti využitia územia
v súlade s ÚPD VÚC Trnavského kraja a následných zmien a doplnkov, pre
bývanie, občiansku vybavenosť, výrobu, dopravnú, technickú vybavenosť,
ochranu prírody a spracovať a sformulovať územno-technické zásady ďalšieho
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rozvoja sídla. Stanoviť funkčno-priestorové, urbanistické a architektonické limity
a regulatívy pre budúci rozvojový plán a investičnú činnosť, s ohľadom na kvalitu
životného prostredia a v intenciách stále udržateľného rozvoja.
i. Hlavné ciele riešenia
Aj keď obec Trebatice nespadá medzi povinné obce pre spracovanie ÚPD
v zmysle stavebného zákona, obstarala územnoplánovaciu dokumentáciu
z dôvodu zvýšeného dopytu po pozemkoch tak pre výstavbu bytového fondu ako
aj pre výstavbu výrobných a skladových objektov. V jestvujúcej zástavbe už nie
sú rezervy pre výstavbu preto obec zvažuje otvoriť nové lokality pre výstavbu,
a to v čiastočne v jestvujúcich záhradách a tiež mimo doposiaľ zastavaného
územia.
Územný plán určuje plochy pre rodinné domy a plochy pre výstavbu bytových
domov. Pre zabezpečenie primeraných pracovných príležitostí a zabezpečenia aj
nových kvalitatívnych podmienok pre výrobu, skladové hospodárstvo, šport
a rekreáciu sú tiež vytvorené nové plochy v riešenom území.
Veľký dôraz sa kládol na ochranu životného prostredia, tvorbu krajiny a ochranu
prírody, doplnením potrebnej zelene vo voľnej krajine ako aj v zastavanom území
obce.
Výsledkom práce odborného kolektívu a spolupráce obstarávateľa a zástupcov
obce a pripomienkového konania je Územný plán obce Trebatice, vypracovaný
v súlade so zákonom č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ktorý po jeho prerokovaní
a schválení bude právoplatným dokumentom na riadenie, koordinovanie
a sledovanie činnosti v riešenom území. Bolo potrebné stanoviť základné zásady
organizácie územia, spôsobu zástavby, riešenia dopravy, technickej
infraštruktúry a ochrany prírody tak, aby Územný plán obce Trebatice bol
základným dokumentom pre obec Trebatice - obecný úrad a ostatné orgány,
ktoré usmerňujú všetku činnosť na riešenom území a aby bol dostatočným
a záväzným dokumentom pre územné konania jednotlivých zámerov v riešenom
území, v súlade s trvalo udržateľným rozvojom z hľadiska životného prostredia.
A.1.2 Vyhodnotenie doterajšej ÚPD
Samotná obec Trebatice nemala doteraz spracovanú územnoplánovaciu
dokumentáciu. Záväznou dokumentáciou vyššieho stupňa je Územný plán VUC
Trnavského samosprávneho kraja s dvomi zmenami a doplnkami. Tento
dokument nestanovuje výrazné povinnosti vyplývajúce z jeho záväznosti pre
územie obce Trebatice. Za posledných dvadsať rokov bol rozvoj obce
realizovaný živelne, aj keď nie výrazne nedostatočne. Pomerne s citom sa
nakladalo s územím, dočasne sa používali územnoplánovacie podklady –
urbanistická štúdia Dolné záplotie, taktiež štúdia Areál zdravia Trebatice, ktorými
sa preverovali podmienky pre zástavbu v danom území, ale tieto neriešili
komplexne vzťahy v celom riešenom území, preto obec obstarala územný plán
obce. Ďalším nezáväzným podkladom je Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Trebatice.
A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním
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1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD
Dokumentácia je spracovaná v súlade s hore uvedenými predpismi tzv.
skrátenou formou, bez vypracovania konceptu riešenia.
Práce na územnom pláne obce boli zahájené v decembri 2007, vyhodnotením
prípravných prác obstarávateľom. Na základe nich sa zahájili práce na
Prieskumoch a rozboroch. Tieto boli ukončené v septembri 2008. Zadanie pre
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie bolo vypracované v októbri 2008.
Toto bolo následne prerokované a so súhlasom Krajského úradu schválené
uznesením č. 3/1/2009 zo dňa 15.01.2009. Na základe tohto zadania je
vypracovaný Návrh územného plánu obce Trebatice. V zmysle vyhlášky je
dodržaný obsah a rozsah územného plánu obce.
Dokumentácia je vypracovaná tiež v súlade s Uznesením Zastupiteľstva
Trnavského samosprávneho kraja č. 217/2007/13 zo dňa 04.07.2007, ktorým
boli schválené Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Veľkého územného celku
Trnavského kraja a VZN č.11/2007, ktoré mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
111/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z. z a ním
vyhlásená záväzná časť ZaD č.2 ÚPN VÚC Trnavského kraja.
2. zhodnotenie výsledkov prerokovania zadania ÚPN – O s príslušnými
orgánmi štát. správy, obce a verejnosťou, ich uplatnenie v návrhu ÚPN–O
Zadanie bolo prerokované v zmysle platných predpisov so všetkými dotknutými
orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnosťou. Pripomienky a názory boli
zapracované do návrhu riešenia územného plánu. Jedná sa hlavne o tieto
pripomienky a odporúčania:
Krajský úrad životného prostredia Trnava, odb. ochrany prírody a tvorby krajiny
KÚŽP-02/2008/00523/Ši, zo dňa 19.11.2008
Upozornil v svojom stanovisku na nasledovné skutočnosti:
• Záujmové územie obce Trebatice sa nachádza v prvom stupni ochrany a
nenachádzajú sa tu žiadne chránené územia ani chránené stromy vyhlásené
v zmysle zákona. Riešené územie taktiež nezasahuje do súvislej sústavy
chránených území Natura 2000 (do vyhlásených, resp. navrhovaných
chránených vtáčích území ani území európskeho významu).
• V dotknutom k. ú. sa nachádzajú podľa dokumentu regionálneho územného
systému ekologickej stability (bývalého) okresu Trnava (Mikrotop, 1993)
nasledovné prvky regionálneho územného systému ekologickej stability:
- biokoridor regionálneho významu rBK Horný Dudváh,
- biokoridor regionálneho významu rBK Holeška,
- interakčné prvky plošné a líniové, líniová zeleň pôdoochranná a plochy
nelesnej drevinovej vegetácie.
Krajský úrad životného prostredia Trnava má z hľadiska ochrany prírody a
krajiny k uvedenému zámeru nasledovné pripomienky, ktoré je nutné
rešpektovať a zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii a cieľom ktorých je
minimalizácia dopadov negatívnych prvkov na ekologickú stabilitu územia:
• odporúča do návrhovej časti ÚPD doplniť nové prvky MÚSES
(biocentrá, biokoridory, interakčné prvky)
• zapracovať návrh miestneho územného systému ekologickej stability
(MÚSES) do návrhovej časti ÚPD,
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• navrhnúť a dôsledne zapracovať ekostabilizačné opatrenia navrhnuté
v krajinno-ekologickom pláne do návrhovej časti ÚPD,
• zaznamenať do návrhu miestneho územného systému ekologickej
stability (MÚSES) a krajinno-ekologického plánu (KEP) biotopy
európskeho a národného významu (ak sa v k. ú. nachádzajú), v napojení na
už vypracovaný regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) a
aplikovať ho do návrhovej časti ÚPD,
• rešpektovať, nezasahovať a chrániť regionálne biokoridory Horný
Dudváh a Holeška, to znamená nezasahovať do ich plochy bariérovými
prvkami, oploteniami, resp. sem neumiestňovať budovy
a stavebné
zámery - Metodika pre vypracovávanie USES stanovuje minimálnu
šírku regionálneho biokoridoru
• pre mokraďové biotopy 40m a lokálneho (miestneho) biokoridoru 20m;
• nelokalizovať rozvojové zámery na úkor prvkov ÚSES a území s
existujúcou krajinnou zeleňou, čo by viedlo k likvidácii tejto zelene,
• rešpektovať ekologicky významné segmenty krajiny ako vodné toky,
plochy lesných porastov, plochy verejnej zelene a drevinovej vegetácie v
zastavanom území ako aj mimo zastavaného územia,
• zachovať v riešených lokalitách interakčné prvky (remízky, vetrolamy,
mokraďové plochy, zeleň mimo navrhovaných stavebných objektov),
• vymedziť územne priestor pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z ÚSES
(biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES) a konkretizovať ho v
plošných alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom,
prípadne v trvalých trávnych porastoch,
• zaznamenať všetky prvky existujúcej krajinnej zelene a navrhnúť
opatrenia na jej zachovanie, rozvoj a ochranu,
• rozpracovať a uzákoniť (štatút obce) zásady uplatňované pri obnove,
revitalizácií, alebo rekonštrukcii krajinnej zelene v katastri obce,
• vymedziť územne účelovú izolačnú zeleň, ktorá by mala byť navrhnutá
pri všetkých lokalitách, ktoré sú z hľadiska charakteru, funkčného
využitia a priestorovej blízkosti nezlučiteľné (výrobná alebo dopravná
funkcia v protiklade s obytnou, resp. rekreačnou funkciou, protiklad IBV a
bytových domov-nežiaduce vizuálne prepojenie) bez kolízie s podzemnými,
resp. vzdušnými koridormi inžinierskych sietí,
• zabezpečiť pri návrhoch nových obytných súborov a komunikácií územnú
rezervu pre funkčnú uličnú (stromovú a kríkovú), resp. areálovú
sprievodnú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi
inžinierskych sietí vytvoriť také usporiadanie pozemkov v rámci novo
navrhovaných rekreačných zón ako i iných funkčných priestorov v
rámci služieb, obchodu a výroby, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj
funkčnej verejnej alebo areálovej sprievodnej zelene so stromami a
kríkovými porastmi,
• obmedziť použitie chemických prostriedkov používaných pri rastlinnej
výrobe(herbicídy, desikanty,
fungicídy,
morforegulátory) vblízkosti
obydlí, verejných studní, biotopov európskeho a národného významu ako i
prvkov ÚSES,
• navrhnúť protierózne opatrenia na poľnohospodárskej pôde,
• minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy - podľa § 12 ods.
1 a 2 zákona č. 220/2004
Z.
z.
o ochrane
a využívaní

7

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

poľnohospodárskej pôdy
možno poľnohospodársku pôdu použiť na
stavebné
a iné
nepoľnohospodárske
účely
len v nevyhnutných
prípadoch
a v odôvodnenom
rozsahu
a ten,
kto
navrhne
nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy je povinný chrániť
poľn. pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej
pôdno-ekologickej
jednotky do 1. až 4. skupiny uvedenej v prílohe č. 3 tohto zákona;
predložený zámer nespĺňa tieto kritériá zásad ochrany poľn. pôdy v
zmysle § 12 uvedeného zákona,
Pripomienka je akceptovaná, dokumentácia zdôvodňuje zábery
poľnohospodárskej pôdy a presne ich špecifikuje.
• minimalizovať výrub drevín - ak je v rámci rozvojových zámerov
nevyhnutné odstraňovanie drevín a porastov rastúcich mimo les, je nutné
zabezpečiť a uskutočniť náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu
minimálne vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov určenú na
rozvoj a starostlivosť o verejnú zeleň,
• zabezpečiť vypracovanie, realizáciu a kvalitnú odbornú údržbu
následných sadových úprav,
Tieto pripomienky sú v návrhu akceptované a hlavne budú predmetom
ďalších stupňov dokumentácie.
• územne vymedziť plochy účelovej izolačnej zelene popri navrhovaných
komunikáciách s možnosťou vytvorenia pešej a cyklistickej komunikácie s
využitím existujúcich lesných porastov a krajinnej zelene,
• územne vymedziť komunikačnú sieť pre cyklistov a peších spájajúcu obec
so susednými obcami s návrhom stromoradí s kríkovým porastom,
• rešpektovať záväzné regulatívy územného plánu VÚC Trnavského
kraja, týkajúce sa ochrany prírody a krajiny,
• dôsledne uplatňovať a realizovať všetky zásady, regulatívy a opatrenia
navrhované v statiach, týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny
Všetky požiadavky sú akceptované.
• prekategorizovať hospodárske lesy v záujmovom území sídelného
útvaru(v blízkosti intravilánu) na lesy s osobitným určením, s
uprednostnením rekreačnej a protieróznej funkcie s využitím domácich
druhov drevín bez použitia monokultúr,
V riešenom území sa nenachádzajú hospodárske lesy, takže
pripomienka je bezpredmetná.
• nedoporučuje realizáciu rozvojových zámerov v lokalitách č. 3 a 4
(výroba), pretože uvedené plochy sa nachádzajú mimo zastavaného
územia obce, bez väzieb na pôvodnú zástavbu a štruktúru krajiny, došlo by
tým k fragmentácii biotopov a rozsiahlym záberom najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je hniezdnym a potravným biotopom
druhov živočíchov, hlavne vtákov; lokalita č. 4 zároveň priamo hraničí
s biokoridorom regionálneho významu rBK Horný Dudváh,
Prehodnotené, zohľadnená pripomienka a lokalita č.4 je rozdelená do
dvoch etáp a pre lokalitu č. 3 je vydané územné rozhodnutie, je projektovo
pripravená a toho času je vo výstavbe.
• nedoporučuje realizáciu plochy bývania v lokalite č. 5, pretože uvedená
lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce Trebatice, bez
väzieb na pôvodnú zástavbu a štruktúru krajiny,
Zohľadnené v návrhu riešenia
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• doporučuje zvážiť neprimeraný nárast plôch bývania (lokality č.1, 6, 7)
vzhľadom k už existujúcej zástavbe rodinnými domami a tým aj veľmi
veľké navrhované zábery poľnohospodárskej pôdy,
Krajský pozemkový úrad Trnava, KPÚ-B2008/00596, zo dňa 29.10.208
• V predloženom zadaní Územného plánu obce Trebatice sú uvedené
rozvojové zámery obce. Aby bolo možné predloženú dokumentáciu
posúdiť
z hľadiska
ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ďašom stupni
spracovania ju bude potrebné doplniť o lokality predpokladaného záberu
poľnohospodárskej pôdy, účel funkčného využitia, ich výmery, druh pozemku
a skupinu BPEJ.
Zohľadnené v návrhu riešenia
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava,
2008/01942/Si/BClO, zo dňa 14.11.2008
V ďalších stupňoch dokumentácie je potrebné:
• spracovať samostatný výkres dopravy s vyznačením ciest II. triedy
(II/499 a II/507) a miestnych komunikácií a definovať ich funkčné triedy v
zmysle STN 73 6110,
• novo navrhované pripojenia na nadradený komunikačný systém navrhnúť v
súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
• Žiada rešpektovať ochranné pásmo ciest II. triedy, ktoré majú šírku 25,0 m
od osi cesty, v k. ú. obce mimo zastavaného územia v zmysle § 11 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Zohľadnené v návrhu riešenia
Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, odbor štátnej správy zložiek život.
Prostredia, úsek ochrany ovzdušia, č.:OO-2008/01062-Šu, zo dňa 10.11.2008
• Nedoporučuje sa lokalizovať do územia s prevládajúcou obytnou funkciou
výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3
ods. 2 zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa
dopíňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov. okrem zdrojov. ktoré zabezpečujú vykurovanie
týchto objektov.
• Doporučuje sa všetky takéto výroby sústrediť do plôch priemyselnej výroby
a skladov.
Zohľadnené v návrhu riešenia
Letecký úrad SR odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk LPZ,
12185/313-4458/2008, zo dňa 27.11.2008
• Vo výkrese č. 1 predloženej územnoplánovacej dokumentácie nie sú
správne zapracované ochranné pásma letiska Piešťany v zmysle prílohy listu
zn. 11050/309-3946-P/2007 zo dňa 04.12.2008.
• Ďalší stupeň územnoplánovacej dokumentácie so zapracovaním ochranných
pásiem letiska Piešťany žiada predložiť k odsúhlaseniu. Ochranné pásma
žiada zapracovať do textovei aj výkresovei časti (v takej mierke, aby boli
jasné a zrozumiteľné), a to ako regulatívy príestorového a funkčného využitia
územia, v zmysle ich vyjadrenia k obstarávaniu územného plánu.
Zohľadnené v návrhu riešenia

9

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

Železnice SR GR, odbor stratégii, 5894/2008/0220, zo dňa 03.11.2008
• Situovanie nových rozvojových plôch pre bývanie v ochrannom pásme dráhy
z ekologického hľadiska neodporúča.
• Pri riešení rozvoja dopravy treba uvažovať s mimoúrovňovým križovaním
pozemných komunikácií a železničnej trate.
• Regionálna trať Piešťany - Vrbové je navrhnutá na transformáciu s
prechodom právomocí na VÚC.
Vyššie uvedené žiada rešpektovať pri prerokovávaní a schvaľovaní
územnoplánovacej dokumentácie.
Vzhľadom k tomu, že počas spracovávania návrhu územného plánu, došlo
k rokovaniu, z ktorého vyplynuli nové skutočnosti, pripomienka je
neakceptovaná a návrh rieši v trase nefunkčnej železnice cyklotrasu ako
spojnicu medzi Vážskou cyklomagistrálou a cyklotrasou Malokarpatského
regiónu v rámci širších vzťahov.
Mesto Piešťany, Č.j. 17904/2/2008-Vi, zo dňa 05.11.2008
V predloženom zadaní ÚPN je napriek vznesenej pripomienke navrhovaná
rozvojová lokalita pre bývanie č.5 - Dolné Ovršie. Vzhľadom na doposial'
uskutočnené rokovania medzi obcou Trebatice a mestom Piešťany vo veci
podrobnejšieho vyhodnotenia vplyvu tohto „satelitného obytného súboru" obce
Trebatice vo vzt'ahu k samospráve Piešťan, boli prijaté závery, že toto
funkčné využitie územia môže akceptovať len v prípade vybudovania
osobitného dopravného napojenia, prípadne i ďalšieho technického vybavenia
tejto zóny v rámci k.ú. Trebatice. V zmysle týchto záverov požaduje v ÚPN
obce riešiť otázku všetkého súvisiaceho vybavenia obytného súboru s
ohľadom na jeho zastrešovanie obcou Trebatice - t. j. s popisom
zabezpečenia dopravy, jednotlivých sietí, obslužnosti územia z hľadiska
súvisiacej občianskej vybavenosti v textovej časti i v grafických výkresoch ÚPN.
Vo väzbe na vyššie uvedenú požiadavku žiada v rámci návrhu záväzných zásad
a regulatívov zadania, doplniť tieto súvislosti do textu v jeho adekvátnych
častiach.
Zohľadnené v návrhu riešenia, uvedená lokalita sa stala predmetom
riešenia zmeny katastrálnych hraníc a lokalita č. 5 bola z toho titulu
vylúčená z riešeného územia.
Ostatné požiadavky a pripomienky sú obsahovo zaradené do ďalších
stupňov a vývojových fáz dokumentácií, nie sú súčasťou rozsahu
územnoplánovacej dokumentácie tohto stupňa.
Požiadavky občanov
Z prerokovania Zadania neboli uplatnené, návrh riešenia bol v rozpracovanosti
predložený obecnému zastupiteľstvu, ktoré bolo nápomocné pri riešení
etapovitosti rozvojových lokalít.
3. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním
Dokumentácia je spracovaná na základe objednávky obstarávateľa, a v zmysle
Zadania pre vypracovanie územného plánu obce Trebatice, schváleného
Obecným zastupiteľstvom Trebatice, uznesenie č. 3/1/2009 zo dňa 15.01.2009
Obsahom a rozsahom je tiež v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacej
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vyhlášky č. 55/2001 Z.z o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii. Dokumentácia obsahuje v súlade s uvedenou vyhláškou A Textovú časť, ktorá obsahuje základné údaje, riešenie územného plánu,
doplňujúce údaje a dokladovú časť, ktorá po skončení prerokovania návrhu bude
súčasťou dokumentácii o prerokovaní územného plánu, B - Grafickú časť, ktorá
pozostáva z nasledovných výkresov:
Č.1 Širšie vzťahy
Č.2 Komplexný urbanistický výkres
Č.3 Technická infraštruktúra – Dopravné riešenie
Č.4 Technická infraštruktúra – Vodovod a Kanalizácia
Č.5 Technická infraštruktúra – Elektrifikácia
Č.6 Technická infraštruktúra – Plynofikácia
Č.7 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
Č.8 Výkres použitia PPF na nepoľnohospodárske účely
a predpísanú C – Záväznú časť územného plánu obce.
D – Dokladovú časť
Dokumentácia rieši všetky Zadaním vytýčené ciele, sú v nej zapracované všetky
pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,
dotknutých orgánov, organizácií, správcov sietí a občanov.
Nezapracovanými bodmi sú Dodržiavať ochranné pásmo železnice pri
situovaní nových rozvojových plôch pre bývanie v dotyku s ochranným pásmom
dráhy, Treba uvažovať pri riešení rozvoja dopravy s mimoúrovňovým križovaním
pozemných komunikácií a železničnej trate a Uvažovať so sfunkčnením
regionálnej trate Piešťany – Vrbové, ktorá je navrhnutá k transformácii s
prechodom právomocí na VÚC.
Prvé dva body sa stali bezpredmetnými, pretože počas spracovávania návrhu sa
riešil tento problém s kompetentnými a dospelo sa k záveru, že trať sa dostala do
návrhu na zrušenie a bude sa jej koridor a zariadenia využívať pre cyklturistickú
trasu a príslušné vybavenie pre tento druh športu a rekreácie.
Pri spracovávaní časti CO a po konzultácii a odporučení príslušného orgánu
štátnej správy, nie je spracovaná samostatná doložka CO, ale je zahrnutá do
Textovej časti a je súčasťou stati A.2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu,
požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami.
Zadaním schválená lokalita č.5 Dolné Ovršie bola z návrhu vylúčená
z dôvodu riešenia zámeny katastrálnych území Trebatice a Kocurice, kde bolo
dohodnuté, medzi zástupcami obce Trebatice a mesta Piešťany, pod správu
ktorého patrí aj katastrálne územie Kocúrice, že táto lokalita č.5 bude zahrnutá
do K.ú. Kocúrice a z návrhu riešenia je preto vylúčená. K lokalite č.4 pribudne
výmerou rovnocenná plocha a táto bude v územnom pláne riešená
a pričlenená k lokalite č.4 ako návrhová plocha výroby pre 1. a 2. etapu.
Ďalej v zadaní stanovené podmienky ochrany poľnohospodárskej pôdy, ako je
Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy s dôrazom na dodržiavanie
zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, sa nedali do dôsledkov dodržať
a splniť, pretože obec Trebatice sa nachádza v území intenzívne využívanom pre
poľnohospodársku výrobu a zastavané územie obce je obklopené plochami
poľnohospodárskej pôdy, zaradenej podľa BPEJ do najlepších skupín kvality
pôdy (1. a 2. skupina) a väčšina je pokrytá hydromelioráciami. Pri dodržaní
zásady nezaberať plochy vzdialené od zastavaného územia a sústrediť zástavbu
do kontinuálneho celku, by nebolo možné počítať s rozvojom obce Trebatice.
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Preto boli tieto plochy s citom vybrané, v tesnej blízkosti zastavaného územia
obce ako jediná plocha vhodná na bývanie a výrobu bez hydromelioračných
zariadení. Zábery poľnohospodárskej pôdy, použitej pre iné účely, boli
zdôvodnené v príslušnej stati, vyhodnotené pre jednotlivé funkčné plochy a ich
etapy výstavby.
4. Súpis použitých ÚPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia
pri riešení
Podkladom pre spracovanie územného plánu boli nasledovné materiály:
• Digitálna mapa celého katastrálneho územia obce Trebatice.
• Digitálne polohopisné a výškopisné zameranie so zakreslením jestvujúcich
inžinierskych sietí - prevzaté v plnom rozsahu
• Projekty inžinierskych sietí a ostatné projekty, pre ktoré boli vydané územné
rozhodnutia a stavebné povolenia– prevzaté v plnom rozsahu
• Výsledky z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z mája 2001,
použité v plnom rozsahu a doplnené o skutočné údaje obecného úradu
k decembru 2007
• Prieskumy a rozbory obce Trebatice, vypracované v septembri 2008.
• Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce, schválené obecným
zastupiteľstvom obce Trebatice, uznesenie č. 3/1/2009 zo dňa 15.01.2009
• Uznesenie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja č. 217/2007/13
zo dňa 04.07.2007, ktorým boli schválené Zmeny a doplnky č. 2 Územného
plánu Veľkého územného celku Trnavského kraja a VZN č.11/2007, ktoré
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 111/2003, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z. z a ním vyhlásená záväzná časť ZaD č.2
ÚPN VÚC Trnavského kraja – všetky časti týkajúce sa riešeného územia boli
do návrhu prevzaté a úlohy vyplývajúce z uvedeného dokumentu boli
zapracované a splnené.
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trebatice 2005-2015
/09/2005, vypracovaný kolektívom Priatelia Zeme-CPEA v spolupráci
s pracovnou skupinou obce Trebatice/ použitý ako doplnkový východiskový
podklad.
• Komunitný plán obce 2009-2013, vypracovaný obcou Trebatice, použitý ako
orientačný podklad pre návrh sociálnych služieb
• Program odpadového hospodárstva obce Trebatice(2001) prevzatý ako
orientačný podklad.
• Krajinno-ekologický plán obce Trebatice, vypracovaný AWE ATELIER Spol.s
r.o., Vodárenská 96, Piešťany, august 2008 – zapracovaný do textovej aj
výkresovej časti Ochrana prírody a tvorba krajiny.
• Ostatné všeobecne platné právne predpisy SR – v návrhu územného plánu
citované v jednotlivých častiach, dodržované a do návrhu premietnuté.
A.2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
A.2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
1. Vymedzenie riešeného územia obce a záujmového územia
Obec Trebatice leží v severnej časti VÚC Trnavského kraja, v severnej časti
Trnavskej pahorkatiny a rozprestiera sa západne od údolnej nivy Váhu až
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k okrajovým pásmam Malokarpatského pohoria. Obec leží západne od diaľnice D
I celou obcou prechádza cesta II/499 Piešťany-Vrbové a cesta II/507 Veľké
Kostoľany-Podolie.
Vlastným riešeným územím je celé katastrálne územie vymedzené katastrálnou
hranicou obce Trebatice s dôrazom na skutočne zastavané územie k 1. 9. 1990.
Zahŕňa aj priľahlé územia, rozšírené o nové lokality označené č.1-9 potrebné pre
ďalší navrhovaný rozvoj sídla a to východným a juhozápadným okrajom obce, čo
je vyznačené vo výkresovej časti.
Ako záujmové územie okrem samotnej obce je vytypované aj katastrálne územie
Krakovany, pretože obec Trebatice je aj technickou infraštruktúrou viazaná na
túto obec. Do záujmového územia je zahrnuté aj mesto Piešťany so svojou
časťou Kocúrice, pretože obec má do svojho katastrálneho územia zahrnutú takú
odľahlú časť, ktorá je bezprostredne závislá na technickej infraštruktúre obce
Kocúrice. Preto v samostatnom konaní sa rieši zámena častí k.ú, Kocúrice a k.ú,
Trebatice. V rámci tohto záujmového územia sa počíta v územnom pláne so
vzájomnými vplyvmi jednotlivých obcí, a to dopĺňaním v oblasti občianskej
vybavenosti, dopravných vzťahoch a v poskytovaní pracovných príležitostí a vo
vzájomnom využívaní prírodného bohatstva a to hlavne pre turistiku a rekreáciu.
Rozvoj obce bude ovplyvňovať technickú infraštruktúru ako sú komunikácie,
kanalizáciu... Obec môže pre záujmové územie poskytnúť kvalitné plochy pre
bývanie, konco-týždňovú rekreáciu, priestory pre oddych a po dobudovaní
priemyselného areálu aj pracovné príležitosti pre okolité obce.
2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov
Osobitná pozornosť sa venovala riešeniu centrálnej časti obce Trebatice, v ktorej
je navrhnutá polyfunkcia /bývanie a vybavenosť/ v rámci jestvujúcej zástavby,
s rešpektovaním historickej štruktúry. Táto časť územia je navrhovaná na
absolútne zachovanie, s rekonštrukciou jednotlivých objektov a ich dopĺňaním
s citlivým prístupom pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Jedná sa o prvky
ľudovej architektúry, o doplnenie zelene ako priestorotvorného prvku do tejto
časti územia s posilnením vysokej zelene a doplnením oddychových plôch
v súčinnosti s rekonštrukciami objektov občianskej vybavenosti, ako je základná
škola, kultúrny dom, priestor okolo kostola a rekonštrukcia Hlavnej ulice
s funkčným prehodnotením plôch, hlavne verejných priestranstiev, parkovísk a
zelene. Návrh vytvára skutočné kultúrne centrum obce Trebatice. Táto časť je už
aj čiastočne projektovo pripravená. V ďalších stupňoch, pri rekonštrukciách
a dopĺňaní prieluk stavbami, je potrebná dôsledná spolupráca obce
s s odborníkmi na ochranu kultúrnych a historických hodnôt.
Rovnako dôležité je, aby lokality č. 6a a 6b určené pre výstavbu v prvej a druhej
etape návrhového obdobia pre bývanie, boli spresnené prehlbujúcimi štúdiami,
prípadne ak to bude vyplývať z legislatívy aj posúdením vplyvov na životné
prostredie, a následne v podrobnejšom dokumente sa určia prísne regulatívy na
funkčnú náplň, spôsob zástavby a potrieb pre technickú infraštruktúru.
Pre lokalitu č.3 vyplýva povinnosť doplniť prerušený miestny biokoridor, v zmysle
podmienok určených v statiach týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny
Pre lokalitu č.6 je potrebné vypracovať územný plán zóny.
Priemyselné a skladové objekty – lokality4a, 4b sú určené na tento druh funkčnej
náplne, charakteru ľahkého priemyslu nachádzajú sa na okraji obce, ale aj
v tomto stupni im prináleží prísny regulatív z hľadiska ochrany spodných vôd,
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ochrany prírody, ochrany ovzdušia a ochrany obyvateľstva pred hlukom,
prašnosťou a inými negatívnymi vplyvmi z dopravného zaťaženia a ostatných
javov negatívne vplývajúcich na celkové životné prostredie.
Pre všetky lokality súvisiace s biokoridormi platí prísny regulatív dodržiavania
ochranných pásiem biokoridorov a ochrany prírody, podľa ich stupňa ochrany
/miestny, regionálny/.
Pre všetky lokality nachádzajúce sa v dotyku so záplavovým územím platí
povinnosť nezasahovať do tohto pásma žiadnymi stavbami.
A.2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu VÚC
1. Záväzné časti ÚPN VÚC a spôsob ich zapracovania do návrhu
Všetky záväzné časti z vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie sú
prevzaté do riešenia územného plánu. Zo zmien a doplnkov č.2 nevyplývajú
osobitné povinnosti pre riešenú obec. V jednotlivých kapitolách sú konkrétne
riešenia, v ktorých sú premietnuté a zapracované podmienky zo záväznej časti.
Záväzným výstupom zo schválenej záväznej časti územného plánu VÚC
Trnavského kraja, je budovať sídlo miestneho významu s hlavou obytnou
funkciou.
Obec Trebatice ako súčasť okresu Piešťany, ktorý je podľa ÚPN VÚC
Trnavského kraja klasifikovaný ako centrum regionálneho významu, leží v jeho
tesnej blízkosti, priam v ťažisku osídlenia , ktorým je územie s mestami Piešťany
a Vrbové, pričom Piešťany predstavujú hlavné a Vrbové vedľajšie centrum
osídlenia. Obec leží v trase Piešťany –Vrbové a podľa ÚPN VÚC Trnavského
kraja Piešťany s Vrbovým tvoria bipolárne centrum vo voľnej územno–
priestorovej väzbe. Ich vzájomný vzťah je založený na dochádzke za prácou a
konco-týždňovou rekreáciou. U Piešťan hlavnými rozvojovými funkciami sú
administratívno-správna (sídlo okresu), ale predovšetkým aj kúpeľná ( prírodné
liečebné kúpele medzinárodného významu), na čo nadväzuje rozvoj ďalších
funkcií ako kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej, ekonomickej, obchodnej,
turisticko-rekreačnej. Z rozvojového potenciálu Piešťan budú ťažiť aj obce v ich
blízkosti, v ktorých sa bude lokalizovať časť týchto nárokov, ako aj nárokov na
bytovú výstavbu.
Výhodou rozvoja Piešťan je aj výborná poloha z hľadiska dopravného napojenia,
a to dopravy cestnej, železničnej, leteckej a v budúcnosti, po uvažovanom
splavnení Váhu aj vodnej. Rozvoj funkcií, vyplývajúcich najmä zo špecifických
daností, posúva Piešťany do polohy sídla nadregionálneho a v určitých
oblastiach až celoštátneho významu.
Vrbové bude predstavovať aj naďalej doplnkové centrum v tomto ťažisku
osídlenia s úzkou väzbou na obec Šterusy. Do rozvoja ťažiska osídlenia spadajú
aj obce ležiace medzi centrami, Krakovany a Trebatice, resp. aj ďalšie - Ostrov,
Orvište, a pod. /ÚPN VÚC Trnavského kraja, 1998/
Z topografického hľadiska je to územie ploché. Určené schváleným ÚP VÚC
Trnavského kraja, na rozvoj obytnej a výrobnej funkcie, hlavne
poľnohospodárskej a súvisiacimi funkciami služieb, kultúry, športu s dôrazom
na ochranu životného prostredia, Tak ako je požadované v horeuvedenom
dokumente:
1.7 podporovať rozvoj regionálnych rozvojových pólov centier ťažísk osídlenia;
usmerňovať umiestnenie časti funkcií centier ťažísk osídlenia do obcí ležiacich v
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ich bližšom záujmovom území, a to: 1.7.1 obytné funkcie s primeraným
štandardom občianskej vybavenosti, 1.7.2 výrobné funkcie, 1.7.3 rekreačné
aktivity,
1.8 podporovať rozvoj obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ako aj
hospodárskych aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s
cieľom postupne zvýšiť ich štandard,...
Táto skutočnosť je podporená aj schváleným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Trebatice. Vytvoriť podmienky a podporovať súkromný
sektor v oblasti vybavenosti a služieb v rámci navrhovaných prestavieb hlavne
v centre obce na Hlavnej a Hornej ulici a rovnako aj v novo navrhovaných
lokalitách.
Skvalitňovať a vytvárať podmienky aj na rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu, agroturistiky a cykloturistiky.
2. V oblasti rekreácie a turistiky 2.1 podporovať a prednostne rozvíjať ťažiskové
oblasti rekreácie, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie predpoklady pobyt pri vode (na báze vodných plôch, tokov a geotermálnych prameňov),
tranzitnú, poznávaciu, vidiecku, vodnú a cyklistickú turistiku Piešťanského okresu
3.1 Školstvo 3.1.1 vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na
všetkých stupňoch s dôrazom na špecifické podmienky v národnostne
zmiešanom území, 3.1.2 riešiť zvýšené nároky na organizáciu a prevádzku
verejnej dopravy v súvislosti s vývojom a rozložením základného školstva, ktorý
počíta v základnej školskej dochádzke s pohybom žiakov do väčších sídel, 3.1.3
zamerať sa na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení z
pohľadu budúcich požiadaviek na rozvoj siete základného školstva,... 3.3
Sociálna starostlivosť 3.3.1 zvyšovať kvalitu a kvantitu sociálnych služieb
ubytovacích zariadení pre starých ľudí (napríklad domovy-penzióny pre
dôchodcov) a súvisiacich služieb
4. V oblasti kultúrno-historických hodnôt
4.3 rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a
hospodárskych hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to ako vo forme
hmotnej, tak aj nehmotnej, a vytvárať pre ne vhodné prostredie,..
5. V oblasti poľnohospodárskej výroby 5.1 rešpektovať pri ďalšom urbanistickom
rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako jeden z limitujúcich faktorov
tohto rozvoja,
8. V oblasti odpadového hospodárstva 8.1 uprednostňovať minimalizáciu
odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín s využitím
ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,..
11. V oblasti ekológie 11.1 v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou
zabezpečiť proti eróznu ochranu pôdy vedením prvkov územného systému
ekologickej stability,.... Ďalej z ekologického hľadiska a z hľadiska ochrany
prírody Zachovať najhodnotnejšie krajinotvorné prvky sledovaného územia
hlavne brehové porasty Holešky a Dudváhu.
11.10 podporiť zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie
hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest....
Záväzným výstupom zo schválenej záväznej časti územného plánu VÚC
Trnavského kraja, nevyplývajú žiadne záväzky, súvisiace s rezervami
a verejnoprospešnými stavbami pre celý región.
Všetky výstupy zo záväznej časti ÚPN VÚC Trnavského kraja sú zapracované do
návrhu riešenia do príslušných častí textu a do výkresovej časti.
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A 2.2.1. Požiadavky na ochranu trás nadradených systémov dopravného
vybavenia územia
V súlade s ÚPN - VÚC Trnavského kraja a následných zmien a doplnkov pre
dopravnú a technickú vybavenosť územia bude potrebné v ÚPN – O rešpektovať
tieto skutočnosti:
Diaľnica D1 ani cesta I. triedy riešeným územím neprechádza. Západným
okrajom katastrálneho územia obce vedie cesta II. triedy č. 504 Velké Kostoľany
Pobedím, na ktorú sa pripája cesta II. triedy č. 499 Piešťany – Vrbové, ktorá
prechádza priamo cez obec Trebatice. Toto dopravné prepojenie Návrh ÚPN –
O Trebatice rešpektuje.
A.2.3
obce

Základné demografické sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady

1. Demografia
a) charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov
Podľa prieskumov a vykonania sčítania obyvateľov bol zistený, tak ako
v prevažnej časti vidieckych sídiel, nízky počet detí a mládeže. Z celkového
počtu obyvateľov 1234 v obci žije 241 detí a 119 obyvateľov z kategórie mládež.
Priaznivo sa hodnotí priemerne vysoký počet obyvateľov (634obyvateľov)
v produktívnom veku, čo je viac ako 50% celkového obyvateľstva a je to možné
hodnotiť ako pozitívum pre rozvoj obce.
Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry
vek
počet
%

0-14

15-20

21-59

60 <

spolu

241
119
615
259
1234
19,53%
9,64%
49,84%
20,99%
100%
Index stárnutia: 1,07 = počet osôb vo veku 60 a viac k počtu osôb 0-14 rokov.
Zdroj: Štatistický lexikón obcí SR 2002 – výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2001

Z uvedeného vyplýva, že v obci nie je zabezpečená jednoduchá reprodukcia
populácie, keď index vitality je nižší ako 100,0.
•

K septembru2005 to bolo 1 221 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľa obce je
okolo 37 rokov. Veľká väčšina z nich sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi
(94,81%).

Zdroj: História Trebatíc, M.Klčo, V.Krupa, 2002, Obecný úrad Trebatice

• Počet obyvateľov k 31.12.2007 spolu 1212 z toho
muži 585
ženy 627
Predproduktívny vek (0-14) spolu 173
Produktívny vek (15-54) ženy 352
Produktívny vek (15-59) muži 409
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 278
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Celkový prírastok (úbytok) obyv. v tomto roku bol spolu -6
muži -3
ženy -3
Zdroj: Obecný úrad Trebatice

• Počet obyvateľov k máju 2009 bol už 1246
Zdroj: Obecný úrad Trebatice

• K návrhovému obdobiu 2020 sa predpokladá 1500 obyvateľov trvale
bývajúcich v obci Trebatice.
Z uvedeného vyplýva že obec Trebatice za posledné obdobie od posledného
sčítania stagnuje alebo vykazuje kolísavý počet obyvateľov a v posledných
rokoch zas mierny nárast obyvateľov. V konečnom dôsledku je možné
konštatovať, že obec začína mať mierne stúpajúci trend rastu počtu obyvateľov.
Predpokladá sa, že tento stav je spôsobený vytvorením nových pracovných
príležitostí v riešenom území, ale veľkým nedostatkom je málo nových
stavebných parciel, o ktoré je v obci dopyt, nielen zo strany vlastného
obyvateľstva, ale aj z okolitých miest a hlavne z Piešťan. Táto situácia sa
podstatne zmení po otvorení nových lokalít a vybudovaní bytových domov.
Taktiež plochy výroby a z nich vyplývajúci nárast pracovných príležitostí, znovu
značne ovplyvnia počet obyvateľov.
b) výhľadová veková skladba
Očakáva sa príliv mladých rodín, či už pôvodných obyvateľov, ktorí odišli za
prácou do miest a riešenie bytovej situácie na vidieku je pre nich dostupnejšie,
hlavne finančne výhodnejšie. To samozrejme prinesie aj najmladšiu populáciu
a zvýšenie počtu vo vekovej kategórii deti a kategórie produktívneho veku.
c) pracovné príležitosti, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia
Ekonomicky
aktívne
obyvateľstvo
pracuje
v mieste
bydliska
v poľnohospodárstve, výrobných podnikoch a v skladovom hospodárstve
a v miestnom priemysle a službách. Obyvatelia našli prácu aj v priľahlých
výrobných podnikoch situovaných v k.ú. Krakovany. Miestne podniky tiež sú
veľkým prínosom v zabezpečení pracovných príležitostí. Dobrá dostupnosť
k mestu Vrbové, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom, vytvára ďalšie pracovné
príležitosti.
Bilancia pracovných síl - zo sčítania
Obec
r. 2001
Trebatice

počet
ekonomic.
akt.obyv.
615

miera
ekonom.
aktivity
50,00%

Odchádzajúci za prácou
absolut.počet
% podiel z EA
350

57,00%

Bilancia pracovných síl - pre návrhové obdobie
Obec

počet
ekonomic.

miera
ekonom.

r. 2020
Trebatice

akt.obyv.
800

aktivity
76,6%

Odchádzajúci za prácou
absolut.počet
% podiel z EA
300

38,0%
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Pracovné príležitosti priamo v sídle, zatiaľ nepokrývajú potreby ekonomicky
aktívnych obyvateľov a preto sú nútení cestovať za prácou do blízkych miest. Asi
dve tretiny obyvateľov dochádza za prácou mimo bydliska. Malé percento
pracujúcich prichádza za prácou do obce Trebatice, jedná sa hlavne
o zamestnancov v poľnohospodárstve, ľahkej výroby a skladov.
Návrh územného plánu určením plôch pre výrobu a skladové hospodárstvo túto
situáciu rieši predpokladaným zvýšením pracovných príležitostí o 100 miest.
Doplnením občianskej vybavenosti vzniknú tiež nové pracovné príležitosti
s nárastom o 5 miest. Obec pri plnení si povinností z hľadiska zabezpečenia
separovaného zberu, kompostovania odpadu, zabezpečenia sociálnych služieb
a dodržiavania bezpečnosti a PO vytvorí 10 pracovných príležitostí. Priestor je
vytvorený aj pre nárast živnostníkov, hlavne v oblasti služieb a malých výrobných
podnikoch súvisiacich so službami, kde je možné počítať tiež s 10 pracovnými
miestami. Teda celkom návrh územného plánu uvažuje so 120 pracovnými
príležitosťami v návrhovom období.
2. Bytový fond
a) celková potreba bytov a návrh bytovej výstavby, z toho sociálne bývanie
Doterajší demografický vývoj nepreukazoval potrebu výrazného rozvoja obce. No
za posledné dva roky sa situácia výrazne zmenila a nastal enormný záujem
o život a bývanie v riešenom území. Z dlhodobého hľadiska sa predpokladá
nárast obyvateľstva do takej miery, ktorá by sa z hľadiska trvalo udržateľného
rozvoja mohla stať negatívnym javom v území, preto z uvedeného dôvodu by
bolo nežiadané v návrhovom období predpokladať vyšší počet obyvateľov ako
1500 s výhľadom po roku 2020 max. 1650 obyvateľov. Pri tomto
predpokladanom náraste obyvateľov je nutné počítať aj s nárastom bytov cca
o 160 bytov. Návrh predpokladá aj zriadenie a prevádzkovanie zariadení
sociálneho bývania s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora
poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb
v zariadení s týždenným pobytom, v objekte bývalého rodinného domu, neďaleko
školy na Hlavnej ulici.
b) celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho modernizácia
V posledných rokoch stúpol záujem o bývanie na vidieku a preto aj jestvujúci
bytový fond sa modernizuje a v návrhovom období sa počíta s tým, že
nevyhovujúce stavby sa odstránia a vytvoria stavebné pozemky pre novú
výstavbu v prielukách. Jedná sa hlavne o Hlavnú a Hornú ulicu. Toto je trvalý jav
a ťažko je odhadnúť, koľko pribudne domov z tohto titulu, pretože v hustej
štruktúre pozemkov v týchto uliciach, nie je vhodné, aby každý dom alebo byt
vedený v stave, bol doplnený novým. Preto návrh uvažuje skôr s úbytkom domov
v jestvujúcej štruktúre zástavby na uvedených uliciach, ako s prírastkom. Taktiež
modernizáciou a dopytom po kvalitnejších až nadštandardných rodinných
domoch, sa určite dosiahne zníženie počtu bytových jednotiek. Z titulu
reštrukturalizácie a prestavby jestvujúcej zástavby na Hlavnej ulici sa uvažuje
tiež so znížením počtu bytových jednotiek. Preto návrh počíta pre návrhové
obdobie úbytok bytov v starých rodinných domoch o 15 bytov v pôvodnej
zástavbe.
V nových lokalitách sa pokračuje v doterajšom trende, prevažne s výstavbou
samostatne stojacich RD a to z dôvodu, že prevažná väčšina parciel je
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súkromným vlastníctvom a výmera tohto vlastníctva nedosahuje parametre na
rozsiahlejšiu a kompaktnejšiu zástavbu. Jedná sa vlastne o pôvodnú parceláciu.
Táto svojimi parametrami niekedy nespĺňa podmienky v súlade s platnou
legislatívou, v takomto prípade by mohlo dôjsť k zlučovaniu pozemkov a vtedy by
bol predpoklad, realizovať novú pravidelnú zástavbu alebo realizovať radovú
zástavbu, ktorá bola typickou v pôvodnej štruktúre zástavby.
Obec plánuje v I.etape na vlastných pozemkoch v lokalite č.1, ktorá sa nachádza
v zastavanom území, pre riešenie bytovej situácie, hlavne pre mladé
rodiny, výstavbu bytových domov a na súkromných pozemkoch výstavbu
rodinných domov. Rovnako návrh umožňuje v I.etape v lokalite č.6a výstavbu
bytových domov a v lokalite 6b s pozemkami rodinných domov na súkromných
pozemkoch a to tak v jestvujúcich záhradách ako aj mimo zastavaného územia.
Keďže táto lokalita susedí s jestvujúcou výrobou, počíta sa v lokalite č.6b aj
s ochrannou zeleňou, ktorá môže byť začlenená aj do plôch pre živnostníkov a
drobných hospodárov v oblasti rastlinnej a sadovníckej výroby (napr. škôlka
okrasných drevín s predajom záhradníckych potrieb, ovocný sad alebo škôlka
ovocných stromov). Časť lokalít č.6a, 6b, 6d a č.7 sa nachádzajú v zastavanom
území obce, sú tvorené v záhradách jestvujúcej zástavby na východe
a juhovýchode územia a ich pripravenosť pre výstavbu je veľmi zraniteľná, práve
pre vlastnícke vzťahy. Najpripravenejšími sa javia lokality č.1 v záhradách popri
ceste II/504 a Dolné záplotie a tiež lokalita č.7, kde sú už čiastočne vybudované
inžinierske siete a výstavba rodinných domov je už začatá. Z hľadiska
vlastníckych vzťahov pre budovanie inžinierskych sietí je čiastočne pripravená aj
lokalita 6b v extraviláne. S výstavbou v II.etape sa počíta v lokalite č. 6c a 6d.
Lokalita 6c je vyčlenená pre výstavbu rodinných domov a je taktiež oddelená od
výroby ochrannou zeleňou a v lokalite č.6d je vytvorený priestor tak pre bývanie
ako aj vybavenosť. Jej presná náplň sa bude špecifikovať v ďalšom stupni pri
vypracovaní územného plánu zóny.
A.2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie
riešenej obce do systému osídlenia
1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné
a priestorové
usporiadanie
širšieho
územia,
ich
vplyv
na
socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce
Obec Trebatice leží na strednom Považí, medzi výbežkom Malých Karpát
a Považským Inovcom na pravom brehu rieky Váh, v priemernej nadmorskej
výške 160m n.m., v tesnej blízkosti, cca 3km východným smerom od mesta
Vrbové, 5km na západ od kúpeľného mesta Piešťany, v severnej časti VÚC
TRNAVA. Kataster obce o výmere 766,63ha leží v severnej časti Trnavskej
pahorkatiny a rozprestiera sa západne od údolnej nivy Váhu, až k okrajovým
pásmam Malokarpatského pohoria. Obec leží západne od diaľnice D1 a cesty
I/61 celou obcou prechádza št. cesta II/499 Piešťany - Vrbové a cesta II/504
Trnava - Nové mesto nad Váhom. Obec sa nachádza v oblasti intenzívnej
poľnohospodárskej výroby s hustotou obyvateľstva 160ob/km2. Bezprostredné
okolie zastavaného územia tvorí predovšetkým poľnohospodárska pôda, ktorá
tvorí 90%, prevláda orná pôda. Tá tvorí 87% z celku. Lesy sa v k.ú. Trebatice
nenachádzajú. Stromové a krovité porasty sú vtiahnuté do územia hlavne zo
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severu, severovýchodu a juhu popri toku Holeška a Dudváh, ale nie sú zahrnuté
do lesného fondu. Sú to stromovité porasty zaberajúce tzv. ostatné plochy.
Prvá písomná zmienka o obci sa eviduje z r. 1113. Obec Trebatice, mala vždy
svoju správu, okrem Matričného úradu, ktorý je v obci Krakovany a rovnako obec
patrí do farnosti Krakovany.
Poloha sídla a jeho blízkosť k mestu Piešťany a Vrbové a jeho priaznivé vnútorné
a vonkajšie faktory spolu s prírodným potenciálom obce a jej okolia vytvárajú
možnosť spojiť prednosti spôsobu života na vidieku s prednosťami mesta. Tieto
mestá preň plnia funkciu správnu, administratívnu a sú pre obec centrom
školského a zdravotníckeho obvodu a mesto Piešťany je tiež okresným mestom.
V základnej
občianskej
vybavenosti
je
obec
sebestačná.
Toto
smerovanie územný plán rešpektuje.
Výrobu zastupuje v obci poľnohospodársky podnik Agro-družstvo Trebatice so
sídlom v obci, ktoré hospodári na viacerých katastroch a hlavne v obciach, ktoré
susedia s riešeným sídlom. Ďalej je to niekoľko súkromných podnikov charakteru
obchodno-výrobného, skladového a služby a je ďalej veľký záujem o rozvoj tohto
sektora, čo územný plán aj rieši vytvorením nových plôch.
Obec Trebatice je typické vidiecke sídlo, ktoré vzhľadom na svoju polohu
v novom zriadení preberá funkciu prímestského sídla, preto územný plán tento
trend podporuje, vytváraním možností pre bytovú výstavbu vo všeobecnosti.
Rieši doplnením a rekonštrukciami aj objekty občianskej vybavenosti a vytvára
kvalitné zázemie s plochami určenými pre krátkodobú rekreáciu.
Rozvoj územia je navrhnutý tak, aby sa minimalizovali strety záujmov. Bývanie
rešpektuje ochranné pásma s dôrazom na ochranu životného prostredia
a a čiastočne aj pôdneho fondu.
Socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce sa takýmto usporiadaním
územia naplní hlavne pri predpoklade prísunu mladých rodín, pre ktoré je toto
sídlo pripravené plniť funkciu kvalitného bývania, práce, rekreácie a celkového
životného prostredia.
2. Väzby obce na záujmové územie
Obec Trebatice, sa dá dnes charakterizovať ako prímestské sídlo so silnou
obytnou funkciou. Výrobu zastupuje v obci poľnohospodárske družstvo so sídlom
v obci, ktoré hospodári na viacerých katastroch a hlavne v obciach, ktoré
susedia. Ďalej je to niekoľko súkromných podnikov charakteru obchodnovýrobného a služby. Poloha sídla a jeho blízkosť k mestu Piešťany a Vrbové
a jeho priaznivé vnútorné a vonkajšie faktory spolu s prírodným potenciálom
obce a jej okolia vytvárajú možnosť spojiť prednosti spôsobu života na vidieku
s prednosťami mesta. Tieto mestá preň plnia funkciu správnu, administratívnu
a sú pre obec centrom školského a zdravotníckeho obvodu a mesto Piešťany je
tiež okresným mestom.
Je nutné počítať aj s celoslovenskou tendenciou stárnutia populácie a s čoraz
väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom
veku. Sociálne služby sú zaradené tiež do návrhového obdobia do I.etapy, ale
určite nepokryjú požadovaný dopyt po týchto službách, preto bude obec iba
čiastočne poskytovať tieto služby a počíta s využívaním zariadení v okolitých
mestách a obciach ako sú sociálne zariadenia:
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Vrbové – DSS Klas, Krakovany – Zariadenie opatrovateľskej služby, Piešťany –
ZOS, ZOS-LUMEN, UZ Penzión Vila Julianna, ÚZ DOMUM, Alzheimer centrum
Piešťany, Moravany nad Váhom – DSS.
Všetky tieto zariadenia sú prevažne plne obsadené, v prípade potreby je občan
zaradený do poradovníka čakateľov.
V základnej občianskej vybavenosti je obec sebestačná. Toto smerovanie
územný plán rešpektuje a vytvára predpoklad na ich rozvoj. Preto ako záujmové
územie je vytypované územie katastrálnych území obcí, ktoré bezprostredne
susedia s obcou Trebatice. Sú to prirodzene katastrálne územia samotného
riešeného sídla a obce na ktorých územiach hospodári poľnohospodárske
družstvo, alebo majú zabezpečené spoločné zásobovanie vodou a energiami,
ktorými preteká spoločný vodný tok a pod. Do záujmového územia je zahrnutá aj
časť málo zavodneného až nečinného toku Dudváh, o ktorého revitalizáciu sa
obce ležiace v hornej časti toku pokúšajú a vypracovaním štúdie v rámci projektu
„zahraničná pomoc vracia život povodiu Dudváhu i regiónu“, chcú tomuto toku
prinavrátiť retenčnú schopnosť. Doposiaľ Dudváh začína byť tokom až od sútoku
s potokom Holeška v juhovýchodnej časti katastrálneho územia Trebatice. V tejto
časti územia je aj nefunkčná železnica, v koridore ktorej obce na ňu viazané sa
pokúšajú vytvoriť rekreačný ťah medzi mestom Piešťany a Vrbové, vytvorením
cyklotrasy s oddychovými plochami a v samotnom sídle sa ponúka možnosť
vytvorenia
rekreačno-športových
a
oddychových
plôch
s príslušnou
vybavenosťou pre turistiku a cestovný ruch, práve na mieste železničnej stanice
Trebatice.
3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využitia
osobitne chránených častí prírody a krajiny
Ekologickú stabilitu je možné docieliť iba cieľavedomým pôsobením v území
a poznaním zásad ochrany prírody a krajiny. Všetky zásahy realizovať citlivo, na
základe dôkladného preverenia územia a pod odborným dohľadom. Preto
v tomto dokumente sa stanovili niektoré všeobecné zásady na docielenie tohto
cieľa:
- doplniť enklávy a nevyťahovať zástavbu hlboko do voľnej prírody tak, aby pri
ďalšom rozvoji obce bolo zabezpečené jeho trvalo udržateľné smerovanie
v zmysle rovnocenného ekonomického, sociálneho, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja.
Pri navrhovaní sa kolektív riadil nasledovnými prioritami pri navrhovaní opatrení:
- Vrátiť identitu obce ako základný pilier, pri jej ďalšom rozvoji pomenovať
a rozvíjať genius loci (tzv. duch miesta)
- Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, aj keď v území sa
nenachádzajú osobitne chránené časti prírody a krajiny.
- Zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckej krajiny. Pri ďalšej výstavbe
vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky tvorenej okolitej
krajiny. Zohľadňovať národopisné špecifikum.
- Program obnovy dediny – zapojenie obce do celoslovenského Programu
obnovy dediny a pokračovať tak v rozvoji vidieka postavenom na prírodných,
kultúrno-historických danostiach územia a regiónu.
- Agroturistika – cestovný ruch v obci a regióne posilniť prostredníctvom rozvoja
poznávacej, vidieckej a cyklistickej turistiky a doplnenie
tranzitných
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cyklistických chodníkov cez intravilán obce v súčinnosti s cyklistickou sieťou
v regióne s doplnením služieb a vybavenosti.
3. Funkcie obce v záujmovom území
Obec Trebatice poskytuje bohaté možnosti nielen pre vlastných obyvateľov ale aj
pre obyvateľov okolitých miest, využívať krásy prírody, poskytovať kvalitné
bývanie vo vidieckom priestore, rekreáciu, športové vyžitie a rovnako nie je
zanedbateľná aj poľnohospodárska výroba, ktorá poskytuje zásobovanie
poľnohospodárskymi produktmi a taktiež rozvíjajúca sa ľahká výroba
a skladovanie, čo poskytuje pracovné príležitosti pre kmeňových občanov ako aj
obyvateľom blízkych obcí.
V samotnom zastavanom území je dostatok nevyužívaných objektov, ktorých
rekonštrukciou, je možné zabezpečiť kvalitné služby v oblasti občianskej
vybavenosti, služieb, výroby súvisiacej so službami a sociálnych služieb.
A.2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
1. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce
Hlavnou zásadou koncepcie urbanistickej kompozície obce, bude zachovanie
a podporenie pôvodnej urbanistickej kompozície a ňou ulicová zástavba. Hlavná
a Horná ulica je hlavnou dopravnou kostrou celého sídla, kde sa počíta
s výraznou revitalizáciou. Táto cesta je aj hlavnou kompozičnou osou. Vytvorenie
nových kompozícií v okrajových lokalitách je nutné prispôsobiť charakteru obce.
Pre dané územia bolo potrebné vytvoriť také dopravné prepojenia, aby pri
využívaní občianskej vybavenosti nedochádzalo ku kolízii automobilovej dopravy
s chodcami. Hlavne v návrhu dopravy sa to rieši vybudovaním obojstranných
chodníkov popri ceste II/499. Okrem napojenia na jestvujúcu miestnu sieť
komunikácií sa predpokladá vytvorenie ďalšieho prepojenia na sieť komunikácií
z lokalít určených pre bývanie. Pre sprístupnenie priemyselného areálu sa
uvažuje s novým napojením na cestu II/499 v priestore pred vstupom do obce od
Piešťan a to vytvorením križovatky na sprístupnenie oboch etáp priemyselnej
lokality. Dopravná kostra je vedená tak, aby bolo možné sprístupniť rovnocenné
pozemky pri obojstrannom zastavaní, aby nevznikali jednostranne zastavané
ulice. Rovnako sú riešené aj ostatné inžinierske siete a to tak, aby sa
v maximálnej miere využívali jestvujúce rozvody a nové rozvody sa
minimalizovali.
Vo výškovom zónovaní sa predpokladá zachovávať nízko-podlažnú zástavbu.
Pre občiansku vybavenosť sú navrhované maximálne tri podlažia. Pre
polyfunkčné objekty, vybavenosť a služby v jestvujúcej zástavbe, predovšetkým
na Hlavnej ulici, je potrebné dodržať jednopodlažnú zástavbu s využitím
podkrovia a dvornej časti na bývanie. Pre rodinné domy maximálne dve podlažia
a pre bytové domy sa počíta s maximálne štvorpodlažnými objektmi.
2. Vymedzenie plôch pre potreby bývania, občianskej vybavenosti,
rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch
Plochy jestvujúceho bývania návrh v plnom rozsahu akceptuje, s dôrazom na
zachovania jestvujúcej štruktúry a výškového zónovania predovšetkým na

22

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

Hlavnej ulici. Pre bývanie je navrhnutá aj prestavba jestvujúceho objektu Domu
služieb pri základnej škole, kde vybavenosť zostáva v prízemí a na poschodí
a prípadne aj v podkroví by vzniklo bývanie a to štandardné byty pre mladé
rodiny, poprípade sociálne byty, podľa záujmu obyvateľov.
Pre potreby bývania sú vymedzené aj nové plochy a to v jestvujúcich záhradách
na západe, na východe a juhovýchode v zastavanom území. Taktiež plochy
mimo zastavané územie na východe a juhovýchode riešeného územia. Pre
potreby občianskej vybavenosti sa počíta s rekonštrukciou a prístavbami
k jestvujúcim stavbám v novovytvorenom centre obce Trebatice s vytvorením
obytnej ulice s peším chodníkom, parkoviskami a samostatnou plochou v tom
istom území a to pre účely kultúrno-spoločenské a oddychové okolo kostola
a kultúrneho domu.
Pre oblasť školstva a klubovú činnosť sú vytvorené plochy na pozemku priľahlom
k školskému dvoru, začlenené do druhej etapy, priamo v nadväznosti na centrum
obce s možnosťou vytvorenia školského dvora s vyhradenou zeleňou
a športoviskom.
Rekreácia a šport sú čiastočne sústredené na jestvujúcich plochách na juhu
územia, kde je futbalové ihrisko s tréningovým ihriskom, motokárová dráha so
svojím zázemím, viacúčelové ihrisko a detské ihrisko pri kultúrnom dome v Areáli
zdravia a v navrhovaných plochách je začlenené športovo rekreačné zázemie
v priestoroch terajšej železničnej stanice a jej bezprostredného okolia, popri
železnici a Holešky s rešpektovaním 40m pásma biokoridoru a záplavového
územia, bez umiestnenia akýchkoľvek stavieb a zariadení, ktoré by vytvárali
bariéry.
Sociálna infraštruktúra postupuje v obci podľa komunitného plánu obce Trebatice
a návrh ho použil ako doplňujúcu dokumentáciu a určil pre služby tohto
charakteru dve plochy. Jedna sa nachádza v priestore Hlavnej ulice, neďaleko
školy a druhá plocha je taktiež na jestvujúcej Hlavnej ulici a to pri jestvujúcom
Detskom domove, v susednom areáli, na protiľahlej strane obchodu
a pohostinstva, kde sú určené funkcie vybavenosti, sociálnych služieb
a drobných výrobných zariadení súvisiacich so službami. Rovnako je vytvorená
plocha pre občiansku vybavenosť pre druhú etapu v lokalite č.6b, bez bližšieho
určenia, ktorá bude podrobnejšie vyšpecifikovaná v ďalšom stupni dokumentácie
a to v návrhu zóny.
Návrh neakceptuje, v území Hlavnej ulice, také výrobné zariadenia a služby,
ktoré by negatívne vplývali na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a taktiež
tie, ktoré esteticky znehodnocujú daný priestor alebo sú v rozpore s dobrými
mravmi obyvateľstva.
Pre výrobu sú navrhnuté plochy už v začatých lokalitách na juhu územia
a v novovytvorenej lokalite č.4a, 4b, medzi cestou II/499, Holeškou a železnicou.
Všetky súčasné plochy zelene v zastavanom území návrh podporuje a rozširuje,
likvidáciou nezmyselných spevnených plôch a nevyužívaných chodníkov sa
vytvárajú možnosti nových upravených zelených plôch s výsadbou aj vysokej
zelene, ktorá v plochách verejnej zelene absentuje. Preto návrh podporuje
prepojenie zelene v centre so zeleňou v krajine a to výsadbou stromoradí
a prehodnotením a doplnením brehovej zelene sa zabezpečí kontakt s okolitou
krajinou prostredníctvom regionálneho biokoridoru, ktorý vedie doposiaľ
nezavodneným korytom Dudváhu a potokom Holeška.
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Veľmi výrazným prvkom v krajine by sa mala stať zeleň ako optická bariéra
a ochranná zeleň na severe územia a na východe pre potlačenie navrhovanej
plochy pre ľahkú výrobu, ktorá je vytiahnutá pred biokoridor popri Holeške a
Dudváhu.
4. Zásady ochrany a využitia kultúrno-historických a prírodných hodnôt
Na území obce Trebatice sa nachádzajú, zachovávajú a chránia v zmysle
pamiatkového zákona nasledovné pamiatky:
• v obci je potrebné zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona
nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR pod číslom 1040/0: Kostol sv. Štefana rímskokatolícky, klasicistický, postavený r.1851 renovovaný v r.1928.
• zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické
a kultúrne hodnoty:
- Kaplnka - pri cintoríne, na severnom okraji obce, Socha Panny Márie - z r.
1855, pred kostolom vľavo od vstupu do kostola,
- Pomník padlým vojakom 1914 -1918 - Kríž s Ukrižovaným Kristom na
podstavci s tabuľou s nápisom - mená padlých, po oboch stranách reliéfy,
- Socha svätca - socha svätca na vysokom podstavci, vľavo pred kaplnkou,
bez datovania,
- Prícestný kríž - z r. 1873, na rázcestí, bez datovania,
- Prícestný kríž - vľavo od vstupu do areálu družstva, bez datovania,
- 2 prícestné kríže - za areálom družstva, západne od družstva,
- Kríž - hlavný cintorínsky kríž kamenný, so sochou Ukrižovaného Krista na
podstavci s volutami, bez datovania,
- Kríže, dobové náhrobné kamene a zachované liatinové kríže v areáli
cintorína,
- Historická vzrastlá zeleň cintorína a pri niektorých vyššie spomínaných
objektoch.
• V zastavanom území obce Trebatice, je nutné zachovať vidiecky charakter
zástavby a charakter historického pôdorysu (radová zástavba východnej časti
hlavnej ulice, ulicová zástavba).
• V intraviláne obce sa ojedinele nachádzajú objekty z pôvodnej zástavby obce
so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom: napríklad dom č. 15, 57, 69,
109-110, 129, 142-143, 156, 166,167-168, 169-170, 229, drevené brány: 8, 9,
14, 27, 31, 46-47, 48, 49, 52-53, 66, 67, 68, 83, 84-85,
88, 89, 90-91-92,
94,100, 105-106, 108, 119, 126127, 141, 146, 159-160, 161, 164-165, starší
obytný dom s hospodárskymi budovami vo dvore č.246 vpravo od kostola,
zachované časti a objekt mlyna v severovýchodnej časti obce pri potoku
Holeška, hospodárske budovy a drevené stodoly.
• V prípade objektov z historickej zástavby obce vo vyhovujúcom technickom
stave odporúča Krajský pamiatkový úrad v Trnave ich zachovanie, prípadne
rekonštrukciu so zachovaním pôvodného výrazu. K odstráneniu objektov
pristúpiť len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie. Ďalej
odporúča rozšíriť počet objektov uvedených vyššie v bode č. 4 s tým, že v
ÚPN-0 budú stanovené podmienky dodržania pôvodnej urbanistickej stopy,
výškového zónovania a tvarového (architektonického) riešenia dotknutých a

24

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

susedných objektov. Dôvodom je hlavne využitie posledných možností na
zachovanie stavebného fondu obce Trebatice. Náhrobníky a kríže na
cintoríne: v prípade likvidácie hrobov podľa posúdenia kultúrnej a historickej
hodnoty zvážiť možnosť prezentácie náhrobníkov a krížov, ktoré sú svedkom
histórie obce napr. formou stálej expozície - umiestnenie aj v inej polohe. Pri
obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej historickej
štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu historickej zástavby a dochované
diaľkové pohl'ady na dominantu obce - kostol.
• v zmysle zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu si investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné
práce si od Krajského pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného
a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej
stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp.
zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k
porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.
• Všetky stupne ÚPD požaduje predložiť na odsúhlasenie na Krajský
pamiatkový úrad Tmava.
• Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od
Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni územného konania vyžiada (v
zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej
stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk.
Stanovisko - vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako podklad k rozhodnutiu
Pamiatkového úradu. Zároveň upozorňuje na § 37 ods. 3 citovaného zákona
„O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový
úrad v Trnave. V prípade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá
rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§ 7 Arch. ústav SAV)". Zdôvodnenie: V katastri obce Trebatice eviduje
archeologické lokality z eneolitu, doby halštatskej, laténskej, stredoveku a
novoveku. V intraviláne obce sa nachádza bošácke žiarové pohrebisko. Na
polohe Tehelňa sa nachádza lengyelské sídlisko, sídlisko z doby bronzovej a
sídlisko z doby rímskej. Je preto nanajvýš pravdepodobné, že pri zemných
prácach dôjde k narušeniu archeologických nálezísk a je potrebné uskutočniť
na jednotlivých stavbách archeologický výskum na základe rozhodnutia
Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
Samotný návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
je zameraný na:
• Posilnenie stability a diverzity krajiny - vzhľadom na súčasnú krajinnú
štruktúru, chudobná a oslabená krajina si vyžaduje koordinovanú a ucelenú
činnosť na zvýšenie biodiverzity krajiny. Hlavne sa jedná o obohatenie jej
štruktúry. Implementáciou prvkov posilňujúcich ekologickú stabilitu krajiny sa
zabezpečí navrátenie prírodnej rovnováhy, procesov a javov a prinavráti sa
fungovanie jej pôvodných a prirodzených funkcií.
• Zabezpečiť funkčnosť regionálneho biokoridoru (vodného toku Dudváh)
rešpektovaním jeho ochrany pred zástavbou, to znamená rešpektovať
minimálnu šírku biokoridoru, ktorá je pre daný typ biotopu v zmysle
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•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

metodiky vypracovávania dokumentov USES 40m (t. j. nezasahovať
zástavbou a bariérovými prvkami do tejto plochy),
Agroenvironmentálny
program
zabezpečiť
protieróznu
ochranu
poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie a to najmä prvkami
vegetácie vo forme biokoridorov.
Zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovitej vegetácie (NSKV) - podporiť
zvýšenie podielu NSKV pozdĺž tokov a ciest aj v krajine. Ochranu
poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou riešiť sústavou vetrolamov
v nadväznosti na prvky ÚSES.
Doplnenie vegetácie - ktorá by okrem iných funkcií kompozične a esteticky
dotvárala obec. Vyššie poschodie vegetácie v krajine rozšíriť, návrh dopĺňa
výsadbu dlhovekých drevín tak v intraviláne ako aj príp. solitérov v krajine.
Princíp uplatnenia zastúpenia zelene ako rovnocennej funkčnej zložky pri
tvorbe sídla – návrh sa snaží posilniť podiel zelene v urbanizovanom prostredí
vo forme brehovej, líniovej, rozptýlenej a plošnej vegetácie.
Zabezpečenie retenčnej schopnosti krajiny - návrh ekologickovodohospodárskych opatrení spomaľujúcich odtok a zvýšenie retenčného
účinku povodia. Základný princíp – požiadavka celoplošne vracať retenčnú
schopnosť celému povodiu tak, aby sa spomalil odtok z územia, zakladanie
mikrodepresií.
Rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy (STN
73 6822, 75 2102, atď.) a ponechať manipulačný pás pre údržbu a povodňovú
aktivitu v šírke min. 4m od brehovej čiary vodných tokov.
Rešpektovania záujmového územia závlahového systému a podzemné
závlahového potrubia. Lokality, na ktorých sa nachádza závlahové potrubie sa
nenavrhuje zastavať stavbami trvalého charakteru. Len v nevyhnutnom
prípade pre lokality na ktorých sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia
a sú zahrnuté na trvalé zastavanie sa musí dôkladne zvážiť ich spoločenská
potreba. V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši spoločenský záujem
vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas
so zmenou funkčného využitia územia podľa § 13 zákona č.220/2004 Z.z. a
následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, správny
orgán, zakomponuje podmienky odcitované v tejto časti.
Permanentný monitoring a sanácia neriadených skládok – pri riešení
odpadového hospodárstva, v prvom rade sa odstránia všetky neriadené
skládky, a pravidelnou kontrolou sa bude udržiavať stav v krajine bez tejto
ekologickej záťaže
Návrh vytvára priestor pre kompostovanie drevnatého odpadu a biologického
odpadu v priestore Agro-družstva Trebatice, ktoré je výrazným producentom
biologického odpadu.
Program obnovy dediny - prostredníctvom Programu obnovy dediny
pokračovať v rozvoji vidieka postavenom na kultúrno-historických,
urbanisticko-architektonických a prírodných danostiach územia a regiónu.
Rozvoj agroturistiky - návrh podporuje poznávaciu, vidiecku a cyklistickú
turistiku. Navrhuje sa zriadenie cyklistického chodníka, po trase nefunkčnej
železnice, ktorý bude prepojený s regionálnymi
a nadregionálnymi
cyklistickými chodníkmi. Hlavne vytvorí bezpečné prepojenie mesta Piešťany
s mestom Vrbové, ktoré ponúkajú viacero možností pre turizmus a cestovný
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ruch a vodné športy. Samotná obec aj okolitá krajina má všetky predpoklady
vhodne doplniť a rozšíriť túto sieť cyklistických chodníkov.
• Založenie nových prvkov ÚSES - výsadbu nových prvkov vegetácie riešiť
v súlade s projektom pozemkových úprav v území, ktorý sa toho času
spracováva – obec je súčasťou tohto projektu preto musí dbať, aby
pozemkové úpravy zabezpečili racionálne priestorové usporiadanie
pozemkového vlastníctva v riešenom území a samozrejme v súlade
s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby ÚSES.
• Dodržaní a na zachovaní ochranných pásiem a v návrhu sa rešpektujú
všetky ochranné pásma, či technické, hygienické, ochranné prírodných
liečivých zdrojov a ochranné pásma letiska Piešťany, ktoré sú zapracované do
územnoplánovacej dokumentácie do výkresovej časti. Jedná sa o
ochranné pásma letiska Piešťany, ktoré sú v stati Ochranné pásma
zohľadnené, dodržať ochranné pásma od energetickej sústavy na
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku, vyplývajúce zo zákona č.656 Z.z., z 26.
októbra 2004, dodržať cestné ochranné pásma, ktoré sú mimo zastavaného
územia určené ako zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo
vzdialenosti 25metrov od osi vozovky pri ceste II. triedy, ktorá prechádza
riešeným územím.
A.2.6 Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkcií
1. Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových
a komunikačných väzieb na území obce
Celková charakteristika sídelného útvaru, jeho funkčná kategória zostáva
v návrhu nezmenená. Súčasná aj výhľadová funkcia obce Trebatice ako
prímestského sídla je obytná a výrobná, s udržiavaním poľnohospodárskej
výroby viac v rastlinnej forme a s prevahou bývania v rodinných domoch. Bytový
fond sa javí pri bežnom bonitačnom hodnotení, schopný uspokojovať súčasné
požiadavky. Predpokladom uspokojenia návrhových a výhľadových požiadaviek
je jeho kontinuálna prestavba, dostavba a nová výstavba rozdelená do dvoch
etáp pre návrhové obdobie do roku 2020 bez časového čiastkového určenia pre
dve etapy a výhľad po roku 2020. Predpokladá sa, že jednotlivé lokality sa budú
otvárať po etapách, a malo by sa stať pravidlom, že až po naplnení
predchádzajúcej etapy sa otvorí ďalšia, len ojedinele by sa mala otvárať lokalita
v druhej etape skôr a to hlavne pri nepredvídavých a neprekonateľných
prekážkach s otvorením alebo naplnením prvej etapy.
Bývanie je rozptýlené po celom riešenom území, vyplýva to z nosnej funkcie
sídla. Občianska vybavenosť je sústredená v novovytvorenom centre sídla,
ktorého veľkosti toto rozloženie vyhovuje z hľadiska dostupnosti. Výroba je
umiestnená na okraji sídla, tak jestvujúca, ako aj navrhovaná.
Plochy pre predpokladaný rozvoj riešeného územia sa nachádzajú tak
v intraviláne ako aj v extraviláne obce Trebatice. Jedná sa prevažne o kvalitný
pôdny fond, parcely sú vedené ako roľa prevažne v súkromnom vlastníctve
a v užívaní súkromných osôb a Agro-družstva Trebatice. Zábery v extraviláne sú
riešené s porovnaním uspokojovania potrieb v intraviláne, s ohľadom na ich
minimalizovanie a kvalitu pôdy vyjadrenú BPEJ. Súčasťou územného plánu je
vyhodnotenie záberov PPF v zmysle platnej legislatívy, pod cesty a ostatné
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inžinierske siete a inú výstavbu, delené tiež na etapy zhodné s etapizáciou
výstavby.
Plán pozemkových úprav, nie je spracovaný, preto by mal výstup zo schváleného
územného plánu spracovateľ pozemkových úprav rešpektovať a zapracovať.
Tieto dva dokumenty, by mali byť neodlúčiteľnou súčasťou rozvoja obce.
2. Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti
Podrobnejšie spracovanie a v rozsahu zóny si budú vyžadovať nasledovné
lokality:
- lokalita č. 4a /výstavba priemyselného areálu – I.etapa/
- lokalita č. 4b /výstavba priemyselného areálu – II.etapa/
- lokalita č. 6a /bývanie – hromadné bývanie – I.etapa/
- lokalita č. 6b /bývanie – individuálne bývanie, ochranná zeleň – I.etapa/
- lokalita č. 6c /bývanie – individuálne bývanie, ochranná zeleň – II.etapa/
- lokalita č. 6d /občianska vybavenosť a bývanie –II.etapa/
• Centrum obce Trebatice - pre túto časť územný plán odporúča vypracovať
urbanistickú štúdiu, aby sa pre jednotlivé projekty stavieb určil jednotný postup
rekonštrukcií jednotlivých objektov a v dôslednej spolupráci obce s odborníkmi
na ochranu kultúrnych a historických hodnôt sa napomohlo zachrániť objekty
pamiatkového záujmu.
• Rovnako vhodné by bolo spracovanie generelu verejnej zelene, pretože táto
centrálna časť má dostatočné plochy na preriešenie koncepcie ozelenenia
obce a navyše obec v tejto časti disponuje pozemkami, ktoré by mali plniť túto
funkciu verejnej zelene.
• Potreba plôch pre rozšírenie cintorína by sa mala tiež preukázať kompletnou
pasportizáciou hrobových miest a štúdiou.
• Pre plochy, napĺňajúce sociálny program, je tiež nutné vypracovať štúdiu
a určiť postupnosť výstavby pre všetky tri územným plánom určené plochy,
s ohľadom na postupné potreby obce
• Plochy vyčlenené územným plánom pre rekreáciu a šport na severovýchode
územia – lokalita č.9, návrh odporúča podrobnejšie spracovať v urbanistickej
štúdii, vzhľadom k tomu, že v tomto stupni sa nedá presne určiť kapacity
a z nich vyplývajúce požiadavky na inžinierske siete, a pri vypracovaní takejto
prehlbujúcej výhľadovej štúdii sa presne stanovia aj hranice záberov
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely, prípadne iba zmena
kultúry v jednotlivých častiach riešeného územia, pretože táto lokalita
nepredpokladá rozsiahlu výstavbu zariadení trvalého charakteru, ale skôr iba
úpravu terénu, trávnaté plochy na oddych s prvkami drobnej architektúry
a drobné športoviská a detské ihrisko. Navyše táto plocha je pod závlahovou
sústavou ale potrubné rozvody sa na nej nenachádzajú.
• Odporúča sa spracovať aj štúdiu pre jestvujúci priemyselný areál, ktorý by
prehodnotením jednotlivých plôch a samotných objektov mohol slúžiť pre
viacerých živnostníkov a doplnením zelene v ňom by sa tento priestor
skvalitnil.
A.2.7 Návrh riešenia bývania,
infraštruktúrou, výroby a rekreácie

občianskeho

vybavenia

so

sociálnou
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1. Bývanie, sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie
a) koncepcia rozvoja bývania a sociálnej infraštruktúry
Bytový fond v obci je vo vlastníctve fyzických osôb, hlavne rodinné domy sú
majetkom občanov. Bývanie v rodinných domoch pre návrhové obdobie je
určené v zastavanom území v dvoch polohách. Prvé sú pozemky v jestvujúcich
záhradách a pozemky v Dolnom záplotí a druhé sú v jestvujúcich záhradách na
východe a juhovýchode územia. Rovnako v týchto plochách sú určené aj
pozemky pre výstavbu bytových domov. V Dolnom záplotí obec, v rámci svojho
sociálneho programu, bude budovať a nájomné byty pre mladé rodiny.
Jestvujúci bytový fond je v prevažnej miere dobre udržiavaný, len ojedinelé
prípady, hlavne údržba domov osamelých starých obyvateľov je ohrozená. Preto
obec plánuje v jestvujúcej zástavbe odkúpiť a rekonštruovať objekty, kde návrh
plánuje vytvoriť sociálne služby charakteru stacionár, pre túto ohrozenú skupinu
ľudí a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu)
a podpora poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb
a sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom. Sociálna starostlivosť,
týkajúca sa starých a nevládnych obyvateľov s vlastnými nehnuteľnosťami, je
a bude zabezpečovaná opatrovateľkami v domácom prostredí.
b) koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti
• Obchod a služby
Obchod a služby sú zabezpečované v obci hlavne súkromným sektorom. Jedná
sa hlavne o potravinové predajne, zmiešaný tovar. Okrem predajní potravín a
pohostinstva, ktoré sú umiestnené v samostatných, tomu určených priestoroch,
zvyšné obchody a služby sú súčasťou pozemkov rodinných domov a v niektorých
prípadoch aj súčasťou samotných rodinných domov. Tento stav návrh preberá
a považuje ho za dostatočný.
• Ostatná vybavenosť
Súčasťou základnej občianskej vybavenosti je aj dvojtriedna materská škola a l.
stupeň základnej školy. Objekt základnej školy je v centre nie na jednom
pozemku so športoviskom, čo návrh rieši peším prepojením s Areálom zdravia
a dobudovaním areálu školy. Tento objekt školy je zrekonštruovaný a pre potreby
rozvoja v I. etape návrhového obdobia kapacitne dostatočný. V II. etape návrh
určuje susedný pozemok z južnej strany pre dobudovanie potrieb školy ,
športoviska a vyhradenej zelene pre rozptyl detí v rámci školského dvora.
Materská škola potrebuje rekonštrukciu, hlavne sa jedná o vylepšenie jej
technického stavu, kapacitne je tiež vyhovujúca. Dvor potrebný pre rozptyl detí je
dostatočne veľký pri tejto stavbe a návrh ale rieši posilnenie vyhradenej zelene
aj v tomto areáli. Obecný úrad sídli v samostatnom objekte, v centre sídla návrh
pripúšťa možnosť ho premiestniť, preto navrhuje vedľajšiu plochu pre rozvoj
občianskej vybavenosti a správy a jestvujúci objekt pričleniť k objektu kultúrneho
domu, ktorý je tiež v samostatnom objekte za obecným úradom neďaleko
kostola. V objekte terajšieho obecného úradu by mohli byť umiestnené podružné
priestory pre kultúru, knižnica, internet, klubové priestory mládeže a dôchodcov,
ktoré sa nachádzajú dnes v kultúrnom dome. Nevylučujú sa aj služby, sociálne
služby, ubytovanie, poprípade lekárske pracovisko, právne poradenstvo,
informačné centrum, vlastne akákoľvek forma služieb. Doposiaľ v obci nie je
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zabezpečená zdravotná starostlivosť obvodným lekárom, občania dochádzajú do
okolitých miest, preto sa v územnom pláne uvažuje s vytvorením priestorov
v jestvujúcich obecných priestoroch napr. domu služieb alebo v niektorom
neobývanom RD niekde pri škole, pre zabezpečenie lekárskeho pracoviska
prvého kontaktu.
Stravovanie pre dôchodcov zabezpečuje obec dovozom hotovej stravy z Agrodružstva, len na výdaj do vlastných nádob a pre zamestnancov obecného úradu
tiež v stravovacom zariadení pri obecnom úrade.
Školské stravovanie bude naďalej zabezpečovať kuchyňa materskej školy.
c) návrh na lokalizáciu centier vybavenosti
Obec Trebatice je v zabezpečení základnej občianskej vybavenosti sebestačná,
okrem druhého stupňa základnej školskej dochádzky. Preto centrom školského
obvodu je mesto Piešťany. V niektorých prípadoch, hlavne vtedy ak rodič
odchádza za prácou do mesta Vrbové, preto využije možnosť umiestniť dieťa do
ZŠ v mieste svojho pracoviska.
Rovnako zdravotníctvo obec využíva v meste Piešťany, ktoré je preň centrom
zdravotníckeho obvodu ale aj vo Vrbovom.
Ostatná vyššia vybavenosť je sústredená taktiež v meste Piešťany.
d) kapacity a štruktúra zariadení
Občianska vybavenosť je schopná pokryť požadované potreby nárastu
obyvateľov. V materskej škole sa predpokladá nárast z dnešných 45 detí o 20
detí. Základná škola v obci je rekonštruovaná na 4-triednu školu prvého stupňa a
počíta s nárastom počtu detí o 20 detí v prvom stupni základnej školy.
V návrhovom období bude potrebné počítať aj s nárastom o 20 detí
odchádzajúcich na druhý stupeň ZŠ.
Ostatná základná občianska vybavenosť v zásade vyhovuje, ale pre skvalitnenie
týchto funkcií návrh uvažuje s nárastom úžitkových plôch rekonštrukciami,
prístavbami a nadstavbami o 800 -1000m2.
2. Výrobné územia
a) priemyselná, stavebná výroba a skladové hospodárstvo
• Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo
Priemyselná a remeselná výroba v obci je zastúpená výlučne súkromnými
podnikmi, či už ako právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
Jedná sa predovšetkým o nasledovné zariadenia:
- CLASSIC, s.r.o., Trebatice – výroba auto plachiet, plachiet na karavany,
člny, ...,(práv. osoba, 7 zamestnancov)
- ELKO, s.r.o., Trebatice – výroba elektrických rozvádzačov(práv. osoba,
7-10 zam)
- BUKAS, s.r.o., Trebatice – výroba nábytku(práv. osoba, 4 zamestnanci)
- DOFA, spol. s r.o. /PREFOS, s.r.o.,/ Trebatice – výroba betónových
výrobkov,(práv. osoba, 8-10 zamestnancov), pre ktorého plynie
obmedzenie dopravy a presmerovanie dopravného prístupu cez
Hraničnú ulicu a vylúčenie ťažkej dopravy cez ulicu Hlavnú a Hornú.
- MG Kovoplast, s.r.o. Trebatice – inovácia trafostaníc, (práv. osoba – 4
zamestnanci)
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PREFOS, s.r.o., Trebatice – miešania farieb, omietky, lepidlá, (práv.
osoba – 2 zamestnanci)
- LH-Kovošrot, s.r.o., zber kovového odpadu, (práv. osoba – 2
zamestnanci), ktorý návrh premiestňuje z obytnej zóny do niektorej
z výrobných lokalít
- J&P Trans Slovakia, s.r.o., - autobusová doprava, (práv. osoba – 2-4
zamestnanci)
- P&J Trans Slovakia, s.r.o., - autobusová doprava, (práv. osoba – 2-4
zamestnanci)
- ARAL, s.r.o., Trebatice, - servis olejov, (práv. osoba – 2 zamestnanci)
- RHENUS Logistics, s.r.o., skladovanie, doprava, logistika, (právnická
osoba – 20 zamestnancov)
- OKE Plastic, s.r.o. – Výroba plastových komponentov do áut, (práv.
osoba – 30 zamestnancov)
- Valo Trebatice, s.r.o.– stavebná firma, (práv.osoba – 2030zamestnancov)
Živnostníci
- Stavebniny Žák - Predaj stavebného materiálu, (fyzická osoba -1
zamestnanec)
- Pneuservis – (2 zamestnanci)
- Autoservis Palkech – lakovanie automobilov – (1-2 zam)
- Migas – autoservis (1 zamest.)
- Stavebná drevovýroba – strechy, krovy – (2 zamestnanci)
- Triempol – nákladná autodoprava (2 zamestnanci)
Celkovo miestne podniky a živnostníci v oblasti výroby, skladov a služieb
poskytujú 140-150 pracovných miest.
Všetky tieto výrobné podniky a sklady návrh akceptuje s minimálnymi úpravami,
ako je pri jednotlivých zariadeniach uvedené.
Pri obnove a rekonštrukcii jestvujúceho priemyselného areálu za štadiónom je
možné počítať s nárastom miestnych podnikov a živnostníkov a s nárastom
počtu pracovných príležitostí.
Novo navrhované plochy pre výrobu sú územným plánom určené do polohy
severnej do lokality č.3 a juhovýchodnej do lokality č.4a a 4b. Obe tieto lokality sú
umiestnené mimo zastavaného územia a zaberajú ornú pôdu, ale z hľadiska
dopravnej dostupnosti a väzieb k nadradenému dopravnému systému je toto
lokalizovanie veľmi výhodné.
-

b) poľnohospodárska výroba
•
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodársku výrobu v obci reprezentuje AGRO-DRUŽSTVO Trebatice so
sídlom Orechová ulica 316/4 v Trebaticiach. Hospodárske územie je tvorené
časťami 8 katastrálnych území. Svoju hospodársku činnosť vykonáva na 898,72
ha. Teda hospodári na nasledovných výmerách v jednotlivých k.ú.: Trebatice 613,7566 z toho vo vlastníctve 21,7569ha, Piešťany a Kocúrice – 50,7941ha,
z toho vo vlastníctve 0,5332ha, Borovce – 116,1598ha, z toho vo vlastníctve
3,5610ha, Rakovice – 95,6129ha, z toho vo vlastníctve 1,0639ha, Veselé –
0,2640ha, Krakovany a Stráže – 25,3710ha, z toho vo vlastníctve v k.ú.
Krakovany 1,1717ha a v k.ú. Stráže 3,0886ha. V nasledovných obciach majú vo
vlastníctve pôdu ale ju prenajímajú iným hospodárom a to v nasledovných
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výmerách: Ostrov – 0,6148ha, Kočín – 1,7689ha, Lančár – 2,7626ha, Šterusy –
0,2699ha. Vo vlastníctve má 36,5919ha zo všetkých k.ú., ostatnú pôdu má
v prenájme od jednotlivých vlastníkov pôdy. Celá obhospodarovaná pôda je
vedená ako orná pôda, vinohrady a pasienky neobhospodaruje.
Z poľnohospodárskych plodín prevláda pestovanie hustosiatych obilovín
a kukurice.
Hospodári s jedným hospodárskym dvorom v rámci riešeného územia. Sídlo,
teda administratívnu budovu má priamo v stredisku Trebatice, ktoré je aj
vlastnícky usporiadané.
Stredisko plní funkciu hospodárskeho dvora aj so živočíšnou výrobou. Chov je
zabezpečený podľa údajov Agro-družstva k 31.08.2008 v nasledovnom zložení:
Prasiatka ciciaky
206 ks
Prasiatka odstavčatá
60 ks
Prasnice jednorod.
86 ks
Prasnice
46 ks
Ošípané výkrm
291 ks
Kanci
4 ks
celkom
693 ks ošípaných.
V hospodárskom dvore sa ešte chová aj hovädzí dobytok v počte 513 ks.
Momentálne je útlm v živočíšnej výrobe, ale stredisko je vybavené pre chov
vyššieho počtu ošípaných aj hovädzieho dobytka. Dočasne sa využívajú tieto
priestory na skladovanie krmív a iných produktov.
V celom katastrálnom území sa nachádza najkvalitnejšia orná pôda a v území je
vybudovaný závlahový systém, ktorý výrazne podporuje kvalitu ornej pôdy, ktorú
prevažne spravuje uvedené družstvo ale aj samostatne hospodáriaci roľníci
a drobní hospodári, prevažne hospodáriaci v rastlinnej výrobe.
V k.ú. Trebatice hospodária podľa údajov Agrodružstva nasledovní samostatne
hospodáriaci roľníci:
1. – Galbavý Jozef č. 333, Trebatice
2. – Galbavý Vladimír č. 306, Trebatice
3. – Tonkovič Jozef č. 395, Trebatice
4. – Tonkovič Alexander č. 216, Trebatice
5. – Ing. Valo Ľubomír č. 210, Trebatice
6. – Ostatní drobní hospodári, ktorí majú v užívaní náhradné pozemky.
Administratívna dvojpodlažná budova sa nachádza pri vstupe do hospodárskeho
dvora Agro-družstva Trebatice.
V súčasnosti má Agro-družstvo 88 členov družstva a zamestnaných 36 trvalých
pracovníkov. Z toho robotníkov 26 a THP 10 zamestnancov. K tomu strážna
služba je zabezpečená 2-3 členmi. Kuričom je jeden z robotníkov družstva
zastáva združenú funkciu. Zamestnanci sú obyvateľmi samotnej obce
Trebatice, priľahlých obcí a obyvatelia Piešťan a Vrbového.
PD má vlastný strojový park vo svojom hospodárskom dvore.
Opravárenské práce sa vykonávajú len pri údržbe vlastného strojového parku
a dielne sú vybavené len pre vlastné potreby.
Okrem týchto strojov má vo svojej výbave všetky potrebné zariadenia pre
spracovanie mlieka, skladovania a čistenia obilnín a skladovania rastlinnej
potravy pre vlastný chov.
Z hľadiska odpadového hospodárstva, PD postupuje v zmysle schváleného
programu odpadového hospodárstva. Všetky odpady ako sú oleje, obaly po
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umelých hnojivách a pesticídoch, akumulátory, ojazdené pneumatiky o ostatný
zvláštny a nebezpečný odpad likviduje PD na základe zmluvných vzťahov
s odbornými oprávnenými osobami ich vlastným odberom. Ostatný odpad
odváža kontajnermi na uloženie „Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.,
Kostolné. Mimoriadne vývozy si PD zabezpečuje vlastnými vozidlami na skládku
Rakovice. Uhynuté zvieratá odváža v špeciálnych zariadeniach firma N – ADVA
Nitra do kafilérie. Tuhý komunálny odpad sa zváža podľa vývozného poriadku na
organizovanú skládku TKO, vývozy zabezpečuje obec Trebatice.
PD má vybudované organizované a z hľadiska ochrany životného prostredia
zabezpečené jedno hnojisko v blízkosti strediska Trebatice. Ostatný maštaľný
hnoj sa vyváža na neorganizované poľné hnojisko, ktorého poloha sa mení
každú sezónu. Hnoj na takomto poľnom hnojisku sa ukladá iba na jednu sezónu
a hneď pri orbe sa zapracováva do zeme.
PD neskladuje umelé sypké a tekuté hnojivá a postreky, ale ich dováža v čase
aplikácie priamo v množstve, ktoré hneď spracuje.
Územný plán navrhuje
rekonštrukciu poľných hnojísk a silážnych jám
a vytvorenie miestneho kompostoviska v priestoroch hospodárskeho dvora.
•

Lesné hospodárstvo

Riešené územie je výrazná rovinatá, odlesnená, poľnohospodárska krajina, bez
účasti lesného hospodárstva. Účasť vyššej zelene popri tokoch je potrebné
z hľadiska ochrany prírody zabezpečiť zvláštnou ochranou, aby nedochádzalo
k jeho plošnému a kvalitatívnemu úbytku.
c) potreba nových plôch, reštrukturalizácia jestvujúcich plôch pre rozvoj
hospodárskej základne
V návrhu sa predpokladá zachovanie poľnohospodárskej výroby, v pôvodnom
areáli Agro-družstva Trebatice, s jej výrazným rozvojom sa nepočíta.
Predpokladá sa mierne zníženie živočíšnej výroby a zintenzívnenie rastlinnej
výroby.
Rozvoj priemyslu a skladovania návrh rieši troch polohách. V priestore na
východe územia, na severe a na juhu, v ľavo od cesty II/499 pri vstupe do obce
od mesta Piešťany, tam je rezervovaná ešte jedna plocha pre doplnenie už
začatej výrobnej lokality, v ktorej sa uvažuje s ľahkým priemyslom. Tento priestor
má slúžiť malým podnikom, živnostníkom pre umiestnenie výrobných prevádzok
charakteru výrobno-obslužného. V priestoroch oproti Agro-družstvu Trebatice je
tiež lokalita č. 2a, ktorá má slúžiť tiež malým podnikom, živnostníkom pre
umiestnenie výrobných prevádzok charakteru výrobno-obslužného, s nízkou
záťažou pre územie a životné prostredie všeobecne. Lokalita č.3 v pravo od
cesty II/504 pri vstupe od Vrbového, je v jednej časti už vo výstavbe a s druhou
časťou sa uvažuje v I.etape pre výrobné plochy a sklady, tiež s nízkou záťažou
pre územie a životné prostredie všeobecne. Pri vstupe do obce od Piešťan,
v extraviláne je navrhovaná lokalita č.4, rozdelená do dvoch etáp. Polovica
územia č. 4a, hneď od cesty je zahrnutá do I.etapy a priestor za ňou, lokalita 4b,
temer až po bývalú železnicu, je navrhovaný do II.etapy. V navrhovanej polohe
sa uvažuje s výrobou, charakteru ľahkého priemyslu a skladovým
hospodárstvom. V tejto lokalite je nutné dodržať ochranné pásmo biokoridoru
popri Holeške a Dudváhu a taktiež bude potrebné do návrhu v ďalšom stupni
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uvažovať s ochrannou zeleňou, min. stromoradím s hustým porastom kríkov,
s dodržaním ochranného pásma okolo cestyII/499. Je tu možné umiestňovať tiež
prevádzky výrobno-obslužného charakteru. Do tejto lokality je zahrnuté aj
rozšírenie hranice katastra, ku ktorému došlo dohodou s mestom Piešťany
o zámene katastrálnych území Trebatice – Dolné ovršie za K.ú. Kocurice - Horné
ovršie. Toho času sa vedú rokovania potrebné k oficiálnej zmene týchto hraníc.
S výraznou reštrukturalizáciou sa počíta v jestvujúcom priemyselnom areáli
medzi futbalovým ihriskom a motokárovou dráhou, kde je potrebné osadiť zvislé
dopravné značenie pri vjazde a výjazde na cestu II/504 a doplniť areál zeleňou.
Kapacitne v tomto priestore možno zahustením, rekonštrukciou a modernizáciou
jestvujúcich podnikov zvýšiť výrobné prevádzky a taktiež sa počíta s nárastom
počtu živnostníkov a malých podnikov.
d) návrh na odstránenie škodlivých prevádzok výroby
V riešenom území sa nenachádzajú škodlivé prevádzky. Najväčšou záťažou
v území je doprava a kolízia s pešími trasami pri pohybe obyvateľov za prácou.
Tento problém návrh územného plánu rieši novými chodníkmi popri ceste II/499.
V zastavanom území priamo na Hlavnej ulici v tesnej blízkosti so základnou
školou sa nachádza areál zberných surovín - kovošrotu, ktorý je estetickou
závadou a taktiež jeho prevádzkou dochádza k občasnému zaťažovaniu daného
územia hlukom. Keďže návrh vytvára z Hlavnej ulice v danom úseku centrum
a polyfunkčnú ulicu s prevládajúcou funkciou bývania, doplnenou občianskou
vybavenosťou, obchodmi, službami je neprípustné, aby nákladné vozidlá
prepravovali uvedený druh druhotnej suroviny, preto táto funkcia v danom území
je neprípustná a návrh ju umiestňuje z obytnej zóny do jestvujúceho výrobného
areálu alebo do niektorej novovytvorenej lokality skladov a výroby. Návrh počíta
s postupným odstránením takýchto prevádzok z obytného územia a ich
prípadným premiestnením do niektorého výrobného areálu.
Ďalším obmedzením pre túto ulicu je preprava tovaru a surovín do výrobného
dvora na konci Hornej ulice. Pre zásobovanie tohto výrobného zariadenia je
určená ulica Hraničná, za cintorínom.
e)

štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných
a uvažovaných zámerov
Navrhovaná
štruktúra
hospodárskej
základne
rešpektuje
prioritu
poľnohospodárskej výroby, no posilňuje aj výrobu a skladové hospodárstvo
a hlavne vytvára možnosti rozvoja podnikateľských aktivít v oblasti výroby,
služieb, vybavenosti a obchodu.
Poľnohospodárstvo: Agro-družstvo Trebatice, Samostatne hospodáriaci roľníci
v rastlinnej výrobe
Priemysel: ľahký priemysel a výroba, elektropriemysel, montážne podniky,
skladovacie areály
Služby: malé podniky potravinárske a cukrárenské, ubytovanie v súkromí a malé
penzióny, stravovacie zariadenia, a ostatné služby poskytované formou živností,
ako je kaderníctvo, opravárne rôzneho druhu, požičovne rôzneho druhu a iné
zariadenia, ktoré nespôsobujú svojou činnosťou negatívne javy pre životné
prostredie a taktiež sa ich činnosť neprieči s dobrými mravmi obyvateľov.
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Služby charakteru sociálnych služieb: sociálne podniky, zariadenia pre seniorov,
detský domov, zdravotnícke zariadenia a rehabilitačné zariadenia patriace
súkromnému sektoru, nevylučuje sa aj komerčné zariadenie tohto druhu.
Obchod: rôzne druhy malokapacitných predajní, začlenených do obytnej zóny
s maximálnym zastúpením formou živností.
3. Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo
a) koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu
• Charakteristika potenciálu územia a jeho súčasné využitie pre rekreáciu,
cestovný ruch a kúpeľníctvo
Obraz sídelného útvaru je silne ovplyvnený kultúrou krajiny, v ktorej sa obec
nachádza. Zeleň, vo všeobecnosti považovaná za tvorcu podstatnej a
sprírodňujúcej zložky sídla a zároveň dominantnej, významnej plošnej
a priestorovej zložky, v celkovom obraze sídla a krajiny, je do značnej miery
nerozvinutá. V intraviláne je zeleň zastúpená iba v centre formou vzrastlej
stromovitej a krovitej zelene a v líniovej forme nosným priestorotvorným prvkom
je zeleň, ktorá lemuje Očkovský potok a Dudváh, táto zeleň predstavuje
zároveň priestorovú dominantu. Preto ju návrh podporuje a dopĺňa. V extraviláne
chýbajúce prepojenie sídla s okolitou krajinou prostredníctvom vegetácie sa rieši
revitalizáciou Dudváhu a budovaním biokoridorov, aby kontinuita zelených plôch
v štruktúre obce v prepojení do priľahlej krajiny nebola prerušená.
Z hľadiska kompozičných vzťahov a väzieb verejná a vyhradená zeleň v obci
(napr. plocha zelene pri škole, kostole a za kultúrnym domom, pásy trávnikov
popri miestnych komunikáciách - funkčne bezvýznamných poskytuje potenciál
na ďalšie dotvorenie v zmysle použitia prírodných prvkov a materiálov.
Najväčší potenciál vykazuje okolie námestia – bývalej, z histórie známej vodnej
plochy, s ktorou by návrh uvažuje pre využitie kultúry, športu a oddychu .
Cestovný ruch v sídle je málo rozvinutý. Cestovný ruch je v sídle zastúpený
formou individuálnych ubytovacích zariadení. Ponúkajú sa tu služby, či už
stravovacie alebo ubytovacie, občasné kultúrne vyžitie, ale ho treba dopĺňať
a rozvíjať o ďalšie aktivity, aby prilákalo aj turistov z kúpeľného mesta. Tieto
služby návrh podporuje a dopĺňa aby sa tým vytvorili ďalšie formy pracovných
príležitostí. Aby sa vytvorili tieto podmienky návrh rieši tento problém pokrytím
súkromnými podnikateľmi a verejnými plochami zelene, podporou cykloturistiky
a športovo-rekreačných
priestorov
popri
železnici,
v nadväznosti
na
cykloturistický chodník vedúci z Piešťan do Vrbového, čím návrh
podporuje možnosti pre trávenie voľného času v prírode. Navrhujú sa relaxačné
plochy popri železnici, Holešky a Dudváhu, rekonštrukcia zariadení v samotnej
obci ako je kultúrny dom, knižnica, športový areál na juhu územia s doplnením
chýbajúcich zariadení súkromnou formou.
Možnosti pre trávenie voľného času poskytujú v obci len kultúrny dom , knižnica,
športový areál pri obecnom úrade, športoviská ako je futbalový štadión
a motokárová dráha a okolitá príroda. Cukráreň, pohostinstvo a reštaurácia sú
neodlučiteľnou súčasťou služieb v cestovnom ruchu.
V tejto oblasti sú to nasledovné podniky:
- Potraviny COOP Jednota SD Trnava
- Potraviny CBA – Zdroj VOPO s.r.o. Trenčín
- Potraviny M+I
- Bytový textil a bytové doplnky - VARGA
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- Textilná galantéria – JAVEX
- GARDENIA - Záhradnícke potreby a školské potreby - (1-2zam)
- K.P.S. – Zmiešaný a priemyselný tovar
- Pohostinstvo – TORÁK
- Reštaurácia „Na lúke“
- „RONDO club“ - Reštaurácia v kultúrnom dome
Ďalšie služby
- Holičstvo
- Kaderníctvo Romana
- Pošta
- Penzión – ubytovanie v súkromí
- Ubytovanie v robotníckej ubytovni
- Ubytovanie v dome služieb
V územnom pláne sú vytvorené nové plochy pre rekreáciu a šport a to na
severovýchode územia medzi železnicou a potokom Holeška. A taktiež návrh
podporuje všetky formy služieb, ktoré by vhodne dopĺňali podmienky pre rozvoj
cestovného ruchu.
Výhodou obce je blízka dostupnosť do kúpeľného mesta Piešťany, ktoré ponúka
všetky formy rekreácie a z hľadiska dostupnosti pre obyvateľov obce
zabezpečuje aj krátkodobú formu rekreácie rovnako ako mesto Vrbové. Cestovný
ruch týchto miest je predpokladom rozvoja cestovného ruchu aj v okolitých
obciach.
b) kapacity, plošné nároky a lokalizácia území
• Rekreačné areály a zariadenia
Najbližšie
rekreačné
lokality
sa
nachádzajú
vo
Vrbovom
–
Čerenec, v Piešťanoch – Sĺňava a rybník v Bašovciach a v Borovciach
Z hľadiska dostupnosti sú prvé dve lokality vhodné pre koncotýždňovú rekreáciu
a druhé dve na dennú rekreáciu s možnosťou využívania cyklistickej prepravy.
• Rekreačné územia a zóny
Doposiaľ nebudovanou ale dosť využívanou rekreačnou zónou sa stalo územie
na severovýchode východe územia, využívané na cykloturistiku s prepojením
na okolité obce s oddychom a rekreáciou vo voľnej prírode popri potoku
Holeška
• Územné rozloženie rekreačných útvarov a zariadení v obci
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne rekreačné zariadenia, okrem Areálu
zdravia za kultúrnym domom a niekoľkým ubytovniam v súkromí a jednom
malom penzióne na severnej ulici.
V neobývaných rodinných domoch sa začína praktizovať koncotýždňová
rekreácia a chalupárenie. Dosť výrazne sa prejavuje záhradkárstvo
v súkromných záhradách. Tento jav sa prejavuje hlavne v koncových polohách
na severovýchode a východe územia, čo návrh podporuje.
• Kúpeľné územia
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne kúpeľne zariadenia. V záujmovom
území obce sa nachádza mesto Piešťany, ktoré poskytuje kúpeľňu starostlivosť
v celosvetovom merítku.
A.2.8

Vymedzenie zastavaného územia obce
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a) súčasné zastavané územie
Zastavané územie ja v súlade s hranicami intravilánu a skutočne zastavaným
územím, ktoré bolo prehodnocované k 1.9.1990. V rámci tohto územia je
realizovaná jestvujúca zástavba s malými rezervami pre výstavbu v prielukách
a v jestvujúcich záhradách.
b) navrhované územie na zástavbu
Vzhľadom k tomu, že obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti miest Vrbové
a Piešťany, záujem o bývanie prejavujú okrem vlastných obyvateľov aj obyvatelia
týchto miest, ktorí oceňujú vidiecke prostredie. V priebehu posledných rokov sa
zrekonštruovalo viacero domov v jestvujúcej zástavbe a zahájila sa výstavba
novostavieb rodinných domov v lokalite Dolné záplotie a projektovo sa pripravila
výstavba bytových domov a výstavba inžinierskych sietí v tej istej lokalite. Obec
nemá toho času viac projektovo pripravených pozemkov pre výstavbu
inžinierskych sietí pre nové lokality. Jej zámerom je uspokojiť časť potrieb na
vlastnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a to už v hore uvedenej lokalite
Dolné záplotie. Jedná sa v prvej etape o lokalitu č.1, určenú pre výstavu bytovú,
na pozemkoch vo vlastníctve obce a potrebu stavebných pozemkov pre rodinné
domy na parcelách v súkromnom vlastníctve a v záhradách.
Z dôvodu veľkého záujmu a výlučne o pozemky pod rodinné domy sa
v územnom pláne vytypovali nové lokality pre výstavbu RD pre návrhové obdobie
cca 11 rokov. O byty v obytných domoch je v obci tiež záujem, preto sú určené
dve plochy, v ktorých by bolo možné zrealizovať hromadné bývanie. Jedna už
spomínaná lokalita č.1 a druhá lokalita č.6a, ktorá sa rozprestiera v malej časti na
súkromných pozemkoch – záhradách v zastavanom území a väčšia časť sa
nachádza v extraviláne.
Keďže rezervy v zastavanom území nepokrývajú požadované potreby na plochy
pre bývanie, občiansku vybavenosť, výrobu a s tým súvisiace inžinierske siete
vrátane komunikácií, návrh uvažuje s rozšírením skutočne zastavaného územia
o územia na východe, lokalita č.7a, 6a,6b,6d a juhovýchode lokalita 6c, 4a,4b
riešeného územia.
Taktiež obec pre potreby dobre dostupných plôch pre výrobu uvažuje
s rozšírením územia aj na severozápade riešeného územia lokalita č.3.
Tieto lokality a nová hranica, vlastne rozšírenie hraníc zastavaného územia sú
zakreslené vo všetkých hlavných výkresoch okrem širších vzťahov, kde by to
bolo v M1:50000 nečitateľné.
A.2.9.

Vymedzenie ochranných pásem a chránených území

Technické ochranné pásma
Doprava
Podľa cestného zákona č.135/61Zb. v jeho úplnom znení zákonom SNR
č.193/97Zb. v doplnení zákonmi SNR č.58/97 a 160/97 z.z.§ 11, v znení
neskorších predpisov je nutné dodržať nasledovné ochranné pásma:
- ochranné pásmo pre cesty III.triedy - 20 m od osi komunikácie pre územie
mimo zastavaného územia, resp mimo územia určeného na zastavanie
Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.Z a vyhl.č.297/94 v znení neskorších predpisov budú
potrebné vzdialenosti novej zástavby nasledovné pre:
- obslužné komunikácie 6,0 m od okraja komunikácie

37

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

- ukľudnené komunikácie 3,0 m od okraja komunikácie
Šírka stavebnej čiary bude vyplývať z vyhl. MV SR č.297/94 Zb. A 532/2002Z.z,
v znení neskorších predpisov a nemala by klesnúť pre:
- obslužné komunikácie pod 18 m
- ukľudnené komunikácie pod 11 m
Elektrické vedenie
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodiča.
Vzdušné VN vedenie 22 kV majú celkovú šírku OP 22 m.
Ochranné pásmo závesného kábelového vedenia s napätím do 1 kV je 2 m od
krajného vodiča na každú stranu.
OP zemného kábelového vedenia je 1 m od krajného vodiča na každú stranu.
V zmysle Telekomunikačného zákona je celková šírka OP pre podzemné káble
šírky 2 m, hĺbky a výšky 3 m od úrovne terénu. Taktiež je potrebné dodržiavať
príslušné ustanovenia Vyhl. č. 110/1964 Zb.- novelizácie, úpravy MS a MD
57/1978 a Smernice č. 120/1978.
Ochranné pásma letiska Piešťany – dodržať tieto ochranné pásma letiska, ktoré
sa dotýkajú riešeného územia:
- Ochranné pásmo vodorovnej roviny 210m n.m.
- Ochranné pásmo kužeľovej plochy 210-310m n.m.
Ostatné pásma sa riešeného územia netýkajú sú súčasťou záujmového územia
a sú to nasledovné: Ornitologické ochranné pásmo, Ochranné pásmo
s obmedzením vzdušných vedení a ochranné pásmo proti nebezpečným
a klamlivým svetlám.
Hygienické ochranné pásma
- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora je 200-250m
- ochranné pásmo vodných zdrojov vonkajšie
- ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov II. Stupňa
- ochranné pásmo ciest
Vo vnútri zastavaného územia je ochranné pásmo závislé na prípustnom
hygienickom štandarde -hluková hladina 55 dB/A cez deň resp. 45 dB/A cez noc
pre jestvujúcu zástavbu v zmysle nariadenia vlády SR č.40/2002 odd.III-tab.4
v znení neskorších predpisov. Pre výpočet hluku bola použitá Metodika výpočtu VUVA Brno, 1991.
Z uvedených výpočtov v predchádzajúcich statiach, môžeme konštatovať, že
obytná zástavba pozdĺž prieťahu ciest III. triedy obcou je v súčasnosti v oblasti
zvýšenej hladiny hluku v dennej dobe. Dopravno-organizačnými opatreniami už
nie je možné znížiť hladinu hluku. Pre jestvujúcu obytnú zástavbu pozdĺž trás
ciest III.triedy je potrebné zobrať túto skutočnosť na zreteľ pri rekonštrukciách
domov a stavebnými úpravami docieliť vylepšenie stavu. Pre novo navrhovanú
zástavbu musia byť rešpektované tieto ochranné pásma.
Z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok je potrebné rešpektovať pri každom
investičnom zámere zákon o ochrane pamiatok. Pri obnove, dostavbe a novej
výstavbe zohľadniť mierku pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu
zástavby na docielenie diaľkových pohľadov na dominantu obce - kostol v obci
Ostrov.
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Z hľadiska ochrany prírody je potrebné vypracovať podrobnú dokumentáciu
pre vytváranie biokoridorov.
Z Hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné zábery
poľnohospodárskej pôdy minimalizovať, pretože sa jedná vo všetkých
rozvojových lokalitách o najkvalitnejšiu pôdu 1. a 2. kategórie a v ďalších
stupňoch dokumentácie presne špecifikovať potreby záberov pre technickú
infraštruktúru a zábery pre výstavbu RD, BD a vybavenosti obmedziť na
štandardné výmery pre dané funkcie a ostatné plochy zmenou kultúry vrátiť do
záhrad a trvalých trávnatých porastov.
A.2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred
povodňami
Zabezpečenie záujmov obrany štátu.
Záujmy obrany štátu v obci Trebatice sú zadefinované v Pláne úloh obrany,
bezpečnosti a ochrany obvodu Piešťany. Tento plán rozpracováva základné
republikové dokumenty obrany, bezpečnosti a ochrany ako sú:
- Návrh realizácie obrannej stratégie SR
- Koncepciu reformy systému obrany SR
- Koncepciu bezpečnostného systému SR
pre potreby obvodu Piešťany. Tento dokument definuje kompetencie, podmienky
a spôsoby jeho naplnenia v jednotlivých prípadoch ohrozenia.
Civilná ochrana obyvateľstva.
Zabezpečovanie ochrany obyvateľstva je riešené v Ústave Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. uverejnenej v zbierke zákonov, čiastka 92 , ktorá upravuje
základné právne vzťahy. Z dôvodu naplnenia ustanovenia čl. 13 ústavy sa
zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a doplnením
zákonom NR SR č. 222/1996 Z.z., zákonom č. 117/1998 Z.z., zákonom č.
252/2001 Z.z., zákonom č. 416/2001 Z.z., zákonom 261/2002 Z.z., zákonom
515/2003 Z.z., zákonom 479/2005 Z.z., a zákonom č. 568/2005 Z.z. a ostatnými
zákonmi, nariadeniami, vyhláškami a všeobecne záväznými právnymi normami,
zabezpečilo občanom ústavné právo na ochranu života, zdravia a majetku
v prípadoch vzniku mimoriadnych udalostí. Zákon zaväzuje okrem iného, všetky
orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby na predchádzanie
mimoriadnych udalostí pri zachovaní základných práv a slobôd.
Za mimoriadnu udalosť sa pokladá v zmysle zákona NR SR č. 42/1992 Z.z.
živelná pohroma
havária
katastrofa
teroristický útok
Príčiny vzniku mimoriadnych udalostí podstatne ovplyvňujú spôsoby a postupy
pri realizácií opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku
obyvateľov. Postupne došlo k zmene spôsobu zabezpečovania kolektívnej
ochrany ukrytím, čo vyvolalo zásadné zmeny v systéme ukrytia obyvateľstva.
Zmeny v systéme ukrytia sú spracované na základe zákona NR SR č. 42/1994
Z.z. a následných novelizácií a v znení zákona č. 117/1998 Z.z. vo vyhláške MV
SR č. 532/2006 Z.z.
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Potreba zabezpečenia záujmov civilnej ochrany je riešená aj ďalšími právnymi
predpismi: - vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
Pre zabezpečenia CO boli vydané ďalšie dôležité dokumenty a to :
Koncepcia kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím do roku 2010.
Koncepcia individuálnej ochrany obyvateľstva
Zásady ochrany vodohospodárskych diel a obyvateľstva v ich okolí, schválenými
na 3. schôdzi Rady obrany štátu dňa 1.12.1993.
Z uvedených právnych noriem vyplýva, že v rámci spracovania územného plánu
obce, treba riešiť aj ochranu obyvateľstva ukrytím, hlavne v nových rozvojových
častiach obce opatreniami, ktoré znížia riziká a následky po vyhlásení
mimoriadnej situácie v pôsobnosti obce.
Charakteristika riešeného územia
Územie obce Trebatice tvorí katastrálne územie – k. ú. Trebatice, ktoré sa
nachádzajú medzi výbežkom Malých Karpát a Považským Inovcom na pravom
brehu rieky Váh, v nadmorskej výške 164 m n.m., v tesnej blízkosti, 5 km na SZ,
od kúpeľného mesta Piešťany. Topograficky je to územie ploché. Určené ÚPN
VÚC Trnavského kraja a schváleným Programom obnovy a rozvoja obce, na
rozvoj obytnej funkcie, služieb, kultúry, športu s dôrazom na ochranu životného
prostredia.
Obec sa nachádza v oblasti intenzívnej poľnohospodárskej výroby s počtom
obyvateľstva, k 31.12.2007
1212 obyvateľov. Okolie tvorí predovšetkým
poľnohospodárska pôda. Cez kataster obce prechádzajú štátne cesty II. triedy –
II/504 smer Veľké Kostoľany – Pobedím a cesta II/499 Piešťany – Vrbové.
Podľa nového územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky je súčasťou
Trnavského kraja a patrí do okresu Piešťany. Podľa Územného plánu veľkého
územného celku Trnavského kraja je okres Piešťany klasifikovaný ako centrum
nadregionálneho významu.
Vlastným riešeným územím je celé katastrálne územie obce a hlavne územie
vymedzené hranicou skutočne zastavaného územia
a priľahlým územím
potrebným pre ďalší rozvoj obce Trebatice, ohraničeným hranicou intravilánu
a navrhovaným rozšírením hranice Zastavaného územia.
Riešené územie je charakteristickým typom krajiny s veľmi vysokým potenciálom
na hospodárske využitie. Hlavne sa rozprestiera v oblasti s veľmi vhodnými
podmienkami na poľnohospodársku výrobu. Je vhodné tiež na urbanistické
zámery a to tak na obytnú ako aj už spomínanú výrobnú funkciu. Doposiaľ obec
nemala vypracovanú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Jediným
dokumentom pri spracovaní následnej ÚPD je územnoplánovacia dokumentácia
(VÚC) Veľkého územného celku Trnavského kraja a Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Trebatice.
Analýza a zhodnotenie súčasného stavu.
Súčasný stav možnosti ukrytia obyvateľstva na území obce sa zabezpečuje
využitím troch väčších úkrytov – Základná a materská škola a areál Agrodružstva. Tieto úkryty riešia ukrytie zamestnancov a žiakov školy , škôlky
a zamestnancov Agro-družstva. Ukrytie ostatných obyvateľov obce je riešená
individuálnymi úkrytmi, ktoré vzniknú úpravou pivničných priestorov rodinných
domov.
Tieto úkryty môžeme charakterizovať ako úkryty budované svojpomocne.
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Celkové zabezpečenie systému CO je riešené s ohľadom na špecifiká polohy
obce v obvode Piešťany :
monitorovacie zariadenie s ohľadom na jadrovú elektráreň J. Bohunice
sklad CO v priestoroch MŠ
varovacie zariadenie – obecný pouličný rozhlas, sirény
Obec Trebatice spadá do ochranného a monitorovacieho bezpečnostného
systému atómovej elektrárne.
Z hľadiska ochrany pred povodňami sa riadi platnými protipovodňovými
opatreniami riadenými Krajskou a obvodnou protipovodňovou komisiou. Obec je
v pásme záplavovej vlny vodného diela Čerenec.
Územie obce Trebatice (resp. obvod Piešťany), podľa nariadenia vlády č.
25/1997Z.z. v znení neskorších predpisov o kategorizácii územia Slovenskej
republiky podľa možnosti vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré môžu negatívne
pôsobiť na chod života postihnutého územia, je zaradené do ll. kategórie.
Na základe rozborov a analýzy obvodu, ktorý je tvorený 25 obcami vidieckeho
charakteru a dvomi mestami (Piešťany a Vrbové). Celkovo tu žije 65 070
obyvateľov na ploche 381 km2.
Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú tieto zdroje ohrozenia:
1. jadrové zariadenie Jaslovské Bohunice(radiačná havária)
3. lokálne zdroje (ohrozenie toxickým plynom RADON, mimoriadna udalosť,
havária pri preprave nebezpečných látok, lokálne záplavy..)
V obvode sú povolené tieto trasy prepráv nebezpečných látok:
- Dialnica D 1 – nedotýka sa riešeného územia
- Cesta l. triedy l/61 – nedotýka sa riešeného územia
- Cesty ll. Triedy:
ll/499 Piešťany-Vrbové-Prašník –dotýka sa, prechádza katastrálnym územím
ll/504 Veľké Kostoľany-Trebatice-Krakovany – prechádza kat. územím obce
- Železnica Bratislava-Žilina – nedotýka sa
Koncepcia a organizácia zabezpečovania úloh CO v riešenom území
V UPD obce je CO riešené v náväznosti na súčasný stav a systém
zabezpečovania úloh CO. Novovytvorené lokality sú plne pokryté súčasným
monitorovacím a varovným zariadením.
Obecný pouličný rozhlas ako základný zdroj informovania občanov v rámci obce
bude rozšírený na nové lokality.
Dosah sirén je dostatočný aj pre nové záujmové územie obce.
Koncepcia výstavby nových bytov – rodinných domov nepočíta s vybudovaním
stálych úkrytov.
Ukrytie obyvateľstva bude riešené len svojpomocne t.j. využitím pivničných
priestorov súkromných rodinných domov.
Základným systémom ochrany života a zdravia obyvateľov v prípade radiačného
ohrozenia naďalej zostáva individuálna ochrana jednotlivca a následná
evakuácia mimo ohrozený priestor.
Obec má spracovaný plán evakuácie obyvateľov pre prípady mimoriadnej
udalosti
1 – v prípade radiačnej havárie JEZ Jaslovské Bohunice
2 – lokálne zdroje(mimoriadna udalosť, havária pri preprave nebezpečných látok,
lokálne záplavy..)
Predpokladaný postupný nárast počtu obyvateľov do roku 2020 o 280 obyvateľov
nevyžaduje zásadnú zmenu v koncepcii zabezpečenia evakuácie obyvateľov.
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Nakoľko je to tak dlhé obdobie, že aktualizácia bude vyvolaná inými zmenami
v systéme.
Zabezpečenie individuálnej ochrany
Na zabezpečenie individuálnej ochrany obyvateľstva sa používajú prostriedky na
individuálnu ochranu (PIO). V tomto smere sa kladie dôraz na individuálnu
ochranu očí, kože a dýchacích ciest, ktoré sú vplyvom chemických a radiačných
látok najviac ohrozené.
V tomto ohľade kladieme dôraz na dobudovanie skladu PIO, ktorý je umiestnený
v priestoroch Obecného úradu. Dobudovanie skladu je potrebné vzhľadom na
predpokladaný nárast obyvateľstva. Uskladnený materiál PIO je potrebné
udržiavať prevádzkyschopnom stave a vykonávať na ňom pravidelné revízie.
Ďalšou dôležitou úlohou individuálnej ochrany obyvateľstva je zabezpečenie
doplnkových prostriedkov ochrany – distribúcia jódových preparátov (jodid
draselný) do domácností pre všetkých obyvateľov obce a zabezpečenie prieniku
informácie o spôsobe užitia v prípade potreby. Uvedené preparáty je potrebné
užiť najneskoršie do 2 hodín po varovaní a vyrozumení obyvateľstva o vzniku
radiačnej havárie.
Základná koncepcia protipožiarnej bezpečnosti
Návrh riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v rámci predmetného
územného plánu obce je vypracovaný podľa § 43d Zákona NR SR č. 50/1976
Z.z. v znení neskorších predpisov, pri stanovení technických požiadaviek na
protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle Vyhlášky MV SR č. 94/2004 vydanej
podľa zákona NR SR č. 314/2001 § 4, písmeno k), na ktorú nadväzuje STN 92
0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 73 0818, STN 73
0824, STN 73 0851, STN 73 0872, STN 92 0202-1, STN 92 0400, vyhláška MV
SR č. 699/2004 a ďalšie pridružené normy a predpisy z oblasti PB. Obsah
riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je prispôsobený požiadavkám Vyhl.
MV SR č. 94/2004, § 2, pri zohľadnení ustanovení § 40a Vyhl. MV SR č.
121/2002 o požiarnej prevencii, v znení podľa neskorších predpisov.
Navrhovaný územný plán rieši územné využitie v súčasnosti nezastavaných
plôch obce, s obytnou zástavbu v časti Záplotie (1), Dolné kapusnice (6) a Horné
kapustnice (7); občianskou vybavenosťou v časti Dolné kapusnice (6), Železnica
(8) a v rámci jestvujúcej zástavby; výrobou Záplotie (2), Pravý hon (3), Horné
ovršie (4); a plochou športu a rekreácie (9). Súčasťou zástavby bude rozšírenie
miestnych
komunikácií,
chodníkov
a
inžinierskych
sietí
(verejný
vodovod, splašková kanalizácia, rozvodov elektrickej energie a zemného plynu)
a rekonštrukcia priepuste potoka Dudváh (tesne za pripojením potoka Holeška)
pod štátnou cestou č. II/499 nachádzajúci sa v smere na Piešťany.
Všetky územné zóny budú sprístupnené po miestnych komunikáciách pri
obojsmerných pruhoch šírky cca 6 m, pri jednosmerových šírky 4 m, s napojením
na jestvujúce miestne komunikácie alebo priamo na štátnu cestu. Pri navrhovaní
jednotlivých objektov jednotlivých plôch určených na zastavanie je potrebné aby
boli v zmysle § 82 Vyhl. MV SR č. 94/2004 prístupové komunikácie zriadené
aspoň do vzdialenosti 30m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa
predpokladá vedenie protipožiarneho zásahu, ak prístupová komunikácie vedie
k rodinnému domu, tak môže byť do vzdialenosti najviac 50 m od objektu. Tieto
prístupové komunikácie musia mať trvale voľnú šírku najmenej 3m a jej únosnosť
na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN (do trvale voľnej
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šírky sa nezapočítava parkovací pruh). Vjazdy na prístupové komunikácie
a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5m a výšku najmenej 4,5m (voľný
prejazdový profil).
Jestvujúci verejný vodovod, ktorého prípojné potrubie DN-150 sa nachádza
v severnej okrajovej časti obce pri štátnej ceste II/499 prechádzajúcej západne
od obce (sever - juh), s hlavnou vetvou DN 150 mm prechádzajúcou Hlavnou
ulicou a bočnými vetvami DN 100 na ostatných uliciach je navrhovaný rozšíriť
o nové rozvody vo všetkých navrhovaných územiach, pričom prednostne treba
uvažovať s jeho zokruhovaním. Na jestvujúcich rozvodoch sú podzemné
požiarne hydranty, ktoré zároveň slúžia na odkalovanie a odvzdušnenie potrubia.
Na novo navrhovanom vodovodnom potrubí budú navrhované nadzemné, v
problémových úsekoch podzemné požiarne hydranty DN-80 a DN-100 vo
vzájomnej vzdialenosti najviac 160 m. Pri návrhu verejného vodovodu je
potrebné dodržať požiadavky Vyhlášky MV SR č. 699/2004 a STN 92 0400.
Podzemný hydrant je potrebné navrhovať vtedy, ak nemožno osadiť nadzemný
hydrant, pričom jeho umiestnenie nemôže byť v pozemnej komunikácii určenej
na státie a parkovanie. Nadzemné a podzemné hydranty sa navrhujú tak, aby
boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného požiarnych úsekov stavieb,
najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb, pričom ich vzájomná vzdialenosť môže
byť najviac 160 m, u stavieb na bývanie skupiny A (rodinné domy) môžu byť
umiestnené najviac 200 m od stavby a ich vzájomná vzdialenosť môže byť
najviac 400 m. Umiestňovanie podzemných požiarnych hydrantov DN 80 na
potrubí minimálne DN 80 mm (Q = 7,5 l/s pri 0,25 MPa) je možné riešiť iba
v území so zástavbou stavbami na bývanie a ubytovanie skupiny A (rodinné
domy s najviac dvoma obytnými bunkami) s plochou požiarnych úsekov S ≤ 200
m2, a nevýrobnými stavbami (i bytovými domami) s plochou požiarnych úsekov S
≤ 120 m2 (pričom každý byt v bytovom dome tvorí samostatný požiarny úsek).
V priemyselných zónach je potrebné navrhovať iba nadzemné požiarne hydranty
minimálnej dimenzie DN 100 mm (Q = 12 l/s pri 0,25 MPa), čo v zmysle § 8
Vyhl. MV SR č. 699/2004 je vyhovujúce pre zástavbu nevýrobnými stavbami
s plochou požiarnych úsekov 120 < S ≤ 1000 m2 a výrobnými stavbami
a jednopodlažnými skladmi s plochou požiarnych úsekov S ≤ 500 m2. V prípade
zástavby nevýrobnými stavbami s plochou požiarnych úsekov 1000 < S ≤ 2000
m2, výrobnými stavbami a jednopodlažnými skladmi s plochou požiarnych úsekov
500 < S ≤ 1000 m2 a otvorenými technologickými zariadeniami S ≤ 1500 m2 je
požiadavka na odberné potrubie min. DN 125 mm (Q = 18 l/s pri 0,25 MPa)
a v prípade zástavby nevýrobnými stavbami s plochou požiarnych úsekov S >
2000 m2 s výrobnými stavbami a jednopodlažnými skladmi s plochou požiarnych
úsekov S > 1000 m2 a otvorenými technologickými zariadeniami S > 1500 m2 je
požiadavka na odberné potrubie min. DN 150 mm (Q = 25 l/s pri 0,25 MPa).
Budovanie stavieb s vysokým požiarnym zaťažením (p´>120 kg/m2) a súčasne
plochou požiarnych úsekov S > 2500 m2, kedy sa požaduje rozvodné potrubie
DN 200 mm (Q = 40 l/s pri 0,25 MPa) sa nepredpokladá. V rámci návrhu nových
vodovodných potrubných sietí je potrebné zvoliť úroveň možného zabezpečenia
požiarnej vody z verejného vodovodu, pri zohľadnení technických možností
jestvujúcej vodovodnej siete a zohľadnení požiadaviek na zabezpečenie
požiarnej vody pre budúce (hlavne výrobné a skladové) objekty. Ako náhradný
zdroj požiarnej vody je možné použiť potok Holeška a Dudváh (Holeška sa pri
vstupnej ceste od Piešťan napája do Dudváhu), s minimálnym celoročným
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priekom 40 l/s. Ďalej ako požiarny zdroj vody je možné použiť i požiarne studne
(najmenšieho priemeru DN 500 s nasávacou výškou najviac 6,5 m, so stálou
zásobou vody najmenej 18 m3 alebo výdatnosťou najmenej 600 l/min.,
s umožnením účinného zásahu), alebo nádrže na hasenie požiaru (požiadavka
pri Q = 6,7 l/s - 14m3; Q = 12 l/s - 22m3; Q = 18 l/s - 35m3; Q = 25 l/s - 45m3; Q =
40 l/s - 72m3), pričom pri potrebe požiarnej vody 20 l/s a viac je potrebné zriadiť
vonkajší požiarny vodovod s odbernými miestami (požiarnymi hydrantmi).
Čerpacia stanica musí byť prvého stupňa dôležitosti podľa STN 75 5301 a musí
byť vždy uvedená do činnosti (dva nezávislé elektrické zdroje alebo záložný zdroj
- generátor elektrickej energie). Pri uvažovaní vykonávania požiarneho zásahu
z viacerých strán objektu a zároveň požadovaného množstva požiarnej vody
väčšieho než 20 l/s sa navrhuje okolo stavby zokruhovaná vodovodná sieť.
Zásobovanie elektrickou energiou v súčasnosti je vyhovujúca len čiastočne.
Jestvujúce transformačné stanice sú značné vyťažené, preto pri pripojení
návrhových rozvojových lokalít je uvažované s rekonštrukciou niektorých
jestvujúcich trafostaníc a s vybudovaním nových. Nové rozvody elektrickej
energie v návrhových oblastiach budú káblami uloženými v zemi.
Novo navrhované podzemné rozvody zemného plynu s prevádzkovým pretlakom
90 kPa budú riešené ako rozšírenie jestvujúcich podzemných rozvodov DN 150,
D160, DN 80, D90, ktoré by mali byť kapacitne postačujúce.
V prípade požiaru sa v obci uvažuje so zásahom jednotky HaZZ z Piešťan, ktorá
je od objektov na začiatku obce vzdialená 5,5km a najvzdialenejšia zastavaná
časť obce je vzdialená 7km, čo predstavuje maximálnu dobu dojazdu 9 minút
a celkový čas od ohlásenia poplachu po začiatok hasebného zásahu 12 minút
(čas výjazdu hasičskej jednotky 1 minúta, čas bojového rozvinutia 2 minúty).
Obec v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 314/2001 je povinná zriadiť obecný
hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Zároveň
musí zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po prijatí správy ohlasovňou požiaru
o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení poplachu sa dodržal
časový limit výjazdu do 10-tich minút. Obecný hasičský zbor sa považuje za
akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu
pripravení pre výjazd na zásah najmenej jeho štyria členovia. Za minimálne
vybavenie obecného hasičského zboru sa požaduje: akcieschopná cisternovú
automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou;
hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti
najmenej 300m; osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní
požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca
alebo člena hasičského družstva; vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie
a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.
Obec Trebatice Všeobecným záväzným nariadením 2/2009 účinným od
10.4.2009 novo zriadila Obecný hasičský zbor, s vymenovaním 6 osôb (veliteľ,
strojník a 4 členovia), ktorého plná funkčnosť je ešte podmienená získaním
odbornej spôsobilosti veliteľa (plánované absolvovať v roku 2009). V tomto
nariadení sa ustanovilo i minimálne požadované vybavenie Obecného
hasičského zboru podľa § 4 Vyhl. MV SR č. 169/2002.
Povodňová záchranná služba v rámci Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
a Vyhlášky MV SR č. 169/2002 Z.Z. je zabezpečovaná jednotkou HaZZ
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v Piešťanoch, ktorá všetky činnosti vykonáva v rámci svojich členov, okrem
potápačskej služby, ktorá je v súčasnosti zabezpečovaná prostredníctvom
jednotky HaZZ v Hlohovci. Obecný hasičský zbor je zvolávaný v prípade
záchranných prác väčšieho rozsahu.
Organizácia ochrany pred povodňami podľa Zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. je
v rámci obce spracovaná a riadená podľa „Povodňového plánu záchranných
prác“, vypracovaného v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 384/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní
a aktualizácii; Vyhlášky MŽP SR č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej
povodňovej služby; Vyhlášky MŽP SR č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a
súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných
opatreniach, a Vyhlášky MŽP SR č. 387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác,
povodňových záchranných prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na
činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami. Podľa doposiaľ
získaných znalostí získaných od obce, správcu tokov, CO, OÚ odboru životného
prostredia a OR HaZZ je inundačné územie priľahlých potokov Holeška
a Dudváh s aktívnou zónou a pasívnou zónou uvažované v rámci ich súčasných
brehov a potenciálna zóna
(územie ohrozené záplavami pri prekročení
projektovaných parametrov ochranných opatrení alebo poruche vodnej stavby) je
územie kapustnísk, pasienkov za humnami (medzi súčasným intravilánom
a potokom Holeška) a územie od areálu Poľnohospodárskeho družstva cez
pasienky, nachádzajúce sa južne od zastavanej časti obce. V súčasnosti je do
inundačného územia s potenciálnou zónou zaradené i územie širšieho centra
obce na Štúrovej ulici kde sa nachádza i materská škôlka, ale táto časť je
v riešení, pričom pravdepodobne bude vybudovaný priepust, s vyústením do
potoka Holeška. V potenciálnej zóne inundačného územia nemá obec zaradené
žiadne objekty slúžiace na uskladňovanie jedov a škodlivín, rovnako sa so
zriaďovaným takýchto objektov neuvažuje. Potok Dudváh v úseku pred
zaústením Holešky je suchý a prietok Holešky je regulovaný hrádzou, resp.
výpustným objektom vodnej nádrže Čerenec. Ako problémové miesto
obmedzujúce priepustnosť potoka Dudváh a následne i potoka Holeška je
z viacerých zdrojov označovaný priepust pod štátnou cestou II/499 nachádzajúci
sa v smere na Piešťany, ktorého rekonštrukcie (zväčšenie priepustnosti) je
navrhovaná v rámci celku 8 (Železnica).
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného
systému ekologickej stability
Ochrana prírody
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí v katastrálnom
území obce Trebatice prvý stupeň ochrany (všeobecný). Ďalej sa tu podľa neho
nenachádzajú osobitne chránené územia, ani chránené stromy.
Sledované územie je potenciálnym lovným teritóriom orla kráľovského (Aquila
heliaca), ktorý hniezdi v okolitých pohoriach (Trnavská pahorkatina, Považský
Inovec, Chránené vtáčie územie Malé Karpaty). Ide o globálne ohrozený,
európsky významný druh.
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Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Záujmové územie môžeme charakterizovať ako poľnohospodársku krajinu
s veľko-blokovým spôsobom hospodárenia. Za významné krajinárske štruktúry,
v tejto na prírodné a poloprírodné prvky pomerne chudobnej krajiny, považujeme
všetky prvky NDV a predovšetkým brehové porasty spolu s vodným tokom
Holešky a Dudváhu.
Základné pojmy:
• Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje sústavu ekologicky
stabilnejších častí krajiny, účelne rozmiestnených podľa funkčných a
priestorových kritérií, ktorými sú najmä: biologická rozmanitosť ekosystémov,
ich priestorové väzby, ich priestorové parametre (napr. minimálna plocha
biocentra, maximálna dĺžka a minimálna šírka biokoridoru), stav krajinnej
štruktúry, spoločenské limity a zámery. ÚSES vytvára v krajine akúsi
ekologickú sieť, ktorá zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky
hodnotným prvkom v území a vymedzuje priestory umožňujúce trvalú
existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinným a živočíšnym
spoločenstvám typickým pre daný región.
• Biocentrum - predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktorá
vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých
organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
• Biokoridor - je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája
biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých
organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné
prvky.
• Interakčný prvok - tvorí určitý ekosystém, je to prvok alebo skupina
ekosystémov (napríklad trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero)
prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé
pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom.
Podľa dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej
len „RÚSES") (bývalého) okresu Trnava (Mikrotop, 1993) sa tiahnu záujmovým
územím biokoridory regionálneho významu Homý Dudváh a Holeška.
Predstavujú tak významné migračné trasy pre biotu na regionálnej úrovni.
Z dôvodu malého zastúpenia zelene v skúmanom území sú všetky vegetačné
prvky v tejto krajine významné z hľadiska fungovania ekologických väzieb
v krajine. Jedná sa najmä o remízky, stromoradia, zvyšky lužných porastov
a brehové porasty spolu s vodným tokom. Za genofondovo najvýznamnejšiu
lokalitu môžeme považovať lužný porast na sútoku Holešky a Dudváhu. Spolu
s brehovými porastmi Holešky a vyschnutého zregulovaného koryta Dudváhu
predstavuje ekologicky najstabilnejší prvok v danom území.
Rozmach priemyslu v sledovanom a priľahlom území má za následok výstavbu
veľkých budov, ktoré vôbec neharmonizujú s okolitou krajinou a narúšajú krajinný
obraz i ráz ako aj jej atraktivitu.
Zeleň
Zeleň v intraviláne obce je zastúpená len sporadicky a to parčíkom na Hlavnej
ulici a zeleňou cintorína a pri kaplnke. Vzrastlá zeleň absentuje v športových
areáloch (motokárska dráha, futbalový štadión). Novú výsadbu sme zaznamenali
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v novovytvorenom športovo-rekreačnom areály za Obecným úradom. Súvislá
sprievodná zeleň komunikácii chýba pravdepodobne v dôsledku veľkej
zastavanosti a množstva inžinierskych sietí. Taktiež v obci chýba väčšia parková
plocha slúžiaca na oddych a rekreáciu. V priemyselných a výrobných objektoch
sme nezaznamenali plochy ochrannej zelene. Nedostatok zelene v obci
a nedostatočná rozloha vegetácie v jej okolitej krajine má za následok nízky
stupeň ekologickej stability krajiny sledovaného územia.
Vplyvom globálnej zmeny klímy (globálne otepľovanie, posun vegetačných
pásiem, stupňov) sa v našich podmienkach, predovšetkým v zastavaných
častiach sídel, stále viac uplatňujú cudzokrajné druhy drevín z teplejších
a arídnejších oblastí. Tieto stanovištia sú charakteristické vysokými teplotami
a nízkou vlhkosťou vzduchu a pôdy. Z toho dôvodu sa v niektorých prípadoch
odporúča vysádzať dreviny, ktoré týmto podmienkam odolávajú a plnohodnotne
plnia funkcie zelene v sídle desiatky rokov.
Navrhované plochy novej výstavby obytných zón, ale aj výrobných areálov je
vhodné doplniť o verejnú a vyhradenú zeleň vhodného druhového zloženia.
Sortimentu drevín na existujúce a nové plochy zelene je potrebné konzultovať s
kompetentnými odborníkmi (napr. dendrológovia, záhradní architekti, arboristi,
ekológovia...).
Návrh opatrení
Na základe vyššie uvedených skutočností z hľadiska ochrany prírody a krajiny a
prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení
navrhujeme:
• rešpektovať záväzné regulatívy územného rozvoja VÚC Trnavský kraj,
týkajúce sa ochrany prírody a krajiny,
• ochranu a posilnenie ekosystémovej rozmanitosti a ekologickej stability
prostredníctvom ochrany, rehabilitácie a obnovy ekostabilizačne významných
prírodných a poloprírodných prvkov (NDV, brehové porasty),
• revitalizovať Dudváh – vhodným technickým riešením zabezpečiť prísun vody
do jeho vyschnutého koryta (aspoň sezónne bez výraznejšieho vplyvu na
prietok vodného toku Dubová), obmedziť odber vody z Dudváhu na
zavlažovanie vo vyššie položených častiach jeho toku,
• rešpektovať ochranné pásmo biokoridorov regionálneho významu Holeška
a Horný Dudváh o šírke 50 m na každú stranu od koryta,
• vytvorenie nových prvkov v rámci ÚSES (miestneho biokoridoru, biocentra
a interakčných prvkov so snahou o vytvorenie MÚSES) so zastúpením
pôvodných druhov drevín (dub letný, brest hrabolistý, b. väzový, jaseň štíhly, j.
úzkolistý, javor poľný, topoľ čierny, hrab obyčajný, čremcha, hloh
jednosemenný, svíb krvavý),
• vytvoriť vhodné podmienky pre miestnu faunu (eliminovať znečistenie tokov,
zachovať a vytvoriť pre ňu vhodné habitaty, ekologizovať poľnohospodárstvo),
• vytvoriť menšie plochy TTP alebo lesostepi pre zvýšenie miestnej biodiverzity
(napr. pole medzi železnicou a lužným lesíkom pri sútoku Holešky a
Dudváhu), s prípadným ľahkým rekreačným využitím (napr. jazda na koni,
pasenie malého počtu koní),
• vytvorenie rekreačnej plochy v lokalite Pasienky za humnami v blízkosti
železničnej stanice s vysokým podielom vzrastlej vegetácie so zastúpením
pôvodných druhov s dôrazom kladeným na „ľahkú rekreáciu“ s minimálnou
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zástavbou,
vyčleniť zvyšky lužných porastov poniže vyschnutého koryta bývalého toku
Mladej Holešky na rekreačno-oddychové účely (verejná zeleň) s prípadnou
výsadbou pôvodných drevín. Vytvoril by sa tak priestor pre oddych a rekreáciu
obyvateľov priamo v sídle so zachovaním prírodného dedičstva územia,
brať na vedomie pri rozhodovacích procesoch, že územie je potenciálnym
lovným teritóriom globálne ohrozeného a európsky významného druhu - orla
kráľovského (ochrana jeho potravy - poľnej zvery - vytvorenie priestorov pre jej
existenciu, výmena „stĺpov smrti“, ekologizácia poľnohospodárstva),
zamedziť znečisťovaniu vodných tokov (Holeška) po celej dĺžke ich toku
a podzemných vôd vypúšťaním splaškových vôd a neprimeraným prísunom
hnojív do okolitých poľnohospodárskych pôd,
zväčšiť plochy verejnej zelene zastavanej časti obce (intravilán) formou
výsadby
sprievodnej
vegetácie
pozdĺž
existujúcich
komunikácií
s rešpektovaním ochranných pásiem inžinierskych sietí,
rátať v navrhovaných nových plochách pre výstavbu so sprievodnou zeleňou
(stromoradia, aleje) už pri projektovaní výstavby s použitím sortimentu
predovšetkým pôvodných druhov drevín, s prihliadnutím na vhodné tvarové
kultivary ako aj na stanovištné podmienky (dub, lipa, jaseň, javor,
v extrémnejších podmienkach aj nepôvodných druhov napr. platan, javorovec,
jaseň manový),
pri projektovaní a výstavbe priemyselných areálov dbať o dostatočné
množstvo izolačnej a ochrannej zelene,
plochy náhradnej výsadby zlúčiť s vytváraním prvkov ÚSES (dosadba
brehových porastov, stromoradí pozdĺž poľných ciest, výsadba zelene
v existujúcich športových areáloch), najlepšie po konzultácii s odborníkmi
a v súčinnosti s navrhovanými projektami výsadieb,
snažiť sa o zabezpečenie odbornej starostlivosti o verejnú a vyhradenú zeleň,
dohliadnuť na zdravotný stav drevín, tak aby neohrozovala bezpečnosť,
zdravie, ale aj majetok ľudí
riadiť sa pri zásahoch ako ošetrovanie a odstraňovanie drevín pri verejnej,
vyhradenej a súkromnej zelene podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody
a krajiny a jeho vykonávacích vyhlášok.

A.2.12

Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

1. Doprava
A 2.12.1. Návrh základného dopravného systému obce a koncepcia prepravných
vzťahov
a) návrh základného dopravného systému obce
Základný komunikačný systém obce tvorí cesta II/499 Piešťany – Vrbové,
vedená južným a západným okrajom zastavanej časti obce a cesta II/504
Trnava – Nové Mesto nad Váhom, ktorá peážuje s cestou II/499 západným
okrajom obce. Dopĺňa ho miestna komunikácia, začínajúca na ceste II/499 v
juhovýchodnej časti obce, prechádzajúca celou obcou smerom na sever, v
severnej časti katastrálnou hranicou a znovu sa pripája na cestu II/409. Na
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základnú komunikačnú kostru sú napojené ostatné miestne komunikácie vedené
v pravouhlom systéme. Jestvujúca dopravná sieť postačuje obslúžiť zastavané
územie obce, preto ju nie je potrebné dopĺňať. V území, určenom na zástavbu
(juhozápadná časť obce) budú vybudované nové komunikácie, smerovo
rešpektujúce pravouhlý systém usporiadania.
b) koncepcia prepravných vzťahov
Východným okrajom obce je vedená jednokoľajná železničná trať z Piešťan do
Vrbového so železničnou zastávkou na Staničnej ulici. V súčasnosti je však
nevyužívaná a výhľadovo sa uvažuje s prebudovaním na cyklotrasu.
Obec nemá vytvorené podmienky pre využitie leteckej a vodnej dopravy.
Najbližšie väčšie letisko a prístav sa nachádza v Bratislave (letisko
M.R.Štefánika).
Jediným druhom dopravy pre obec zostáva cestná, buď ako individuálna osobná,
alebo hromadná osobná prímestskými autobusovými spojmi SAD a nákladná,
zabezpečená rôznymi nákladnými vozidlami.
Preprava osôb je teda okrem súkromnej automobilovej prepravy zaisťovaná
prímestskou autobusovou dopravou SAD, pre ktorú sú v obci vybudované 3
zastávky: - Jednota - pri miestnej komunikácii
- štadión - pri ceste II/499
- rázcestie - pri ceste II/504
Na nich zastavujú autobusy 14 liniek:
204401 Piešťany - Vrbové - Veľké Kostoľany - Madunice - Hlohovec a späť
204402 Piešťany - Vrbové - Brezová pod Bradlom a späť
204404 Piešťany - Vrbové - Krajné - Myjava a späť
204405 Piešťany - Vrbové - Veľké Kostoľany - Jaslovské Bohunice a späť
204413 Piešťany - Vrbové - Chtelnica - Smolenice a späť
204414 Piešťany - Vrbové - Veľké Kostoľany - Trnava a späť
204415 Piešťany - Veľké Kostoľany – Chtelnica
204416 Piešťany - Vrbové - Dolný Lopašov - Chtelnica a späť
204418 Piešťany - Madunice - Trnava a späť
204420 Piešťany - Madunice - Jaslovské Bohunice a späť
204422 Piešťany - Krakovany - Vrbové a späť
204425 Piešťany - Vrbové – Senica a späť
207407 Trnava - Veľké Kostoľany - Nižná – Vrbové a späť
207409 Trnava - Jaslovské Bohunice - Chtelnica - Vrbové – Piešťany
a späť
V územnom pláne sú premiestnené autobusové zastávky z Hlavnej ulice z pred
školy a obecného úradu do polohy tiež Hlavnej ulice ale pred potraviny
a pohostinstvo.
Dostupnosť zastávok je dostatočná aj pre ďalší rozvoj obce.
c) funkčné členenie a kategorizácia ciest
- A.2.12.2. Funkčné členenie a kategorizácia ciest
V zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií je všetkých
jestvujúcim aj navrhovaným komunikáciách na území obce priradená funkčná
trieda a kategória, a to nasledovne:
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Cesty II. triedy
Cesty č. 499 a 504 sú dvojpruhové, obojsmerné, smerovo nerozdelené, s
krajnicami a zaradené sú do funkčnej triedy B2 a kategórie MZ 8,5/40.
Miestne komunikácie jestvujúce
Šírkové usporiadanie komunikácií je rôzne a vo veľkej miere sú len odvodené od
základných kategórií v zmysle STN 73 6110.
Hlavná ulica – funkčná trieda C2, kategória MOK 8,5/40
Štúrova ulica – funkčná trieda C3, časť v kategórii MO 5,5/30 a časť v kategórii
MOK 6,5/40
Cintorínska ulica – funkčná trieda C3, časť v kategórii MOK 6,5/40, časť slepo
ukončená v kategórii MOK 3,75/30
Mierová ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 7,5/40
Zelená ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 7,0/40
Olivová ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 5,0/30, slepo ukončená
Družstevná ulica – funkčná trieda C3, časť v kategórii MOK 7,0/40, časť v
kategórii MOK 6,5/40
Pustá ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 6,5/40
Záhradná ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 7,0/30
Slnečná ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 7,0/40
Kultúrna ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 4,25/30, slepo ukončená
Severná ulica – funkčná trieda C3, kategória MO 6,0/40, MOK 7,0/40 a MOK
6,5/40
Horná ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 7,0/40
Hraničná ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 5,0/30
Staničná ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 6,5/40, MOK 5,0/30
Dráhová ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 5,0/30
Miestne komunikácie navrhované
Záhumenská ulica – funkčná trieda C3, kategória MOK 7,5/40
MK medzi Družstevnou ulicou a cestou II/499 – funkčná trieda C3, kategória
MOK 7,5/40
MK v obytnej zóne v juhovýchodnej časti obce – funkčná trieda C3, kategória
MOK 7,5/40
d) koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás
A 2.12.3. Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás.
Hlavné pešie ťahy tvoria chodníky pozdĺž štátnych ciest a na Hlavnej ulici.
Vybudované sú jednostranne, v časti Hlavnej ulice po oboch stranách. Pre
zvýšenie bezpečnosti peších je potrebné dobudovať chodníky na uliciach, kde to
priestorové pomery dovoľujú. Tam, kde nie sú priestorové možnosti na ich
vybudovanie a chodci sú nútení využívať pre pohyb vozovku, je potrebné
ukľudniť dopravu pomocou dopravného značenia (vyznačenie obytných ulíc) a
rôznymi prvkami pre spomalenie (prahy, retardéry). Povrch jestvujúcich
chodníkov je potrebné upraviť dlažbou.
Cyklistická trasa pre cykloturistiku cez územie obce je navrhovaná v koridore
jestvujúcej železnice, kde bude výhľadovo vedená cestička z Piešťan smerom do
Vrbového.
e) kapacita plôch pre parkovanie
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A 2.12.4. Kapacity plôch pre parkovanie a garáže.
Parkovanie vozidiel pre rodinné a bytové domy je riešené na vlastných
pozemkoch v garážach alebo na spevnených plochách.
Pre parkovanie osobných vozidiel v obci sú pri cieľových miestach
zhromažďovania občanov (školy, obchodné a iné prevádzky) na verejnom
priestranstve vybudované spevnené plochy v nasledovnom rozsahu:
• Cukráreň Hlavná ul....................................................................... 3 státia
• Kultúrna ulica ............................................................................. 10 státí
• cintorín Hraničná ul...................................................................... 10 státí
• pred OcÚ ..................................................................................... 3 státia
• pri reštaurácii a predajni potravín ................................................ 4 státia
• pri kostole...................................................................................... 4 státia
• pri ZŠ............................................................................................. 2 státia
• pri MŠ............................................................................................ 2 státia
• pri bytových domoch v Dolnom záplotí.......................................... 30 státí
• parkovanie pre navrhovanú polyfunkciu na Hlavnej ulici.............. 15 státí
• pri jestvujúcich výrobných zariadeniach....................................... 30 státí
• pri Agro-družstve..........................................................................
6 státí
• ostatné prevádzky v obci.............................................................. 15 státí
Parkovacie miesta spolu ........... ........................................................ 134 státí
Jestvujúci a navrhovaný počet státí pre aktivity v obci je postačujúci. Výhľadovo
je však potrebné niektoré parkoviská stavebne upraviť.
f) koncepcia leteckej a vodnej dopravy
A 2.12.5. Koncepcia leteckej a vodnej dopravy
Tieto druhy dopráv nemajú vzťah k riešenému územiu v ÚPN – O.
g) lokalizácia významných dopravných zariadení cestnej, železničnej a inej
dopravy
A 2.12.6. Lokalizácia významných dopravných zariadení
Autoservis a čerpacia stanica PHM sa v obci nenachádzajú. Najbližšia PHM je vo
vzdialenosti cca 4km vo Vrbovom, čo je postačujúce.
h) návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy
A 2.12.7. Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy
a ochranné pásma.
Ochranné pásmo ciest II. triedy v nezastavanej časti obce je podľa zákona
135/61 Zb. (cestný zákon) 25,0 m na obe strany od osi cesty. V intravilánoch
obcí toto ochranné pásmo neplatí, preto je zástavba v obciach často až na
hranici pozemkov, čo platí aj pre obec Trebatice.
Súbežná zástavba zasahuje aj do hlukového pásma, ktoré je závislé od hustoty
premávky a druhu vozidiel. Proti hlukové zariadenia je však v intravilánoch
takmer nemožné budovať a dosiaľ sa v SR na jestvujúcich komunikáciách ani
nebudovali.
V mape širších vzťahov je zakreslené pásmo letiska Piešťany dotýkajúce sa
riešeného územia.
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2. Vodné hospodárstvo
Obec Trebatice leží na strednom Považí, 5 km na sever od kúpeľného mesta
Piešťany v severnej časti VÚC Trnavského kraja. Kataster obce o výmere
766,6ha, leží v severnej časti Trnavskej pahorkatiny a rozprestiera sa západne
od údolnej nivy rieky Váh až k okrajovým pásmam Malokarpatského pohoria.
Obec leží západne od diaľnice I/61 celou obcou prechádza cesta II/499 Piešťany
– Vrbové a cesta II/504 V. Kostoľany - Podolie.
Podkladom pre návrh územného plánu obce bolo „Zadanie pre vypracovanie
územného plánu obce Trebatice.“
VODNÉ TOKY A ODTOKOVÉ POMERY
Obec patrí do okresu Piešťany, ktorý patrí z hľadiska hydrogeologického
členenia do povodia Váhu – s číslom hydrologického poradia 4-21-01-037
určeným podľa vodohospodárskej mapy - čiastkového poradia 4-21-09-002Biskupický kanál Trenčín - Piešťany a ďalšieho čiastkového poradia 4-21-10009 – Drahovský kanál, Drahovce – Madunice. Katastrálnym územím obce
Trebatice vedie koryto potoka Dudváh a koryto potoka Holeška, ktorý pod obcou
ústi do Dudváhu. Potoky patria do správy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ
PODNIK š.p., O.Z.- Povodie Stredného Váhu II - PIEŠŤANY, ktorý je
prevádzkovateľ, správca a zodpovedná organizácia za proti povodňovú ochranu.
Koryto Dudváhu vedie takmer rovnobežne s potokom Dubová a má s ním priamu
závislosť. Preteká dolinou obcami Čachtice, Častkovce, Podolie, Ostrov,
Krakovany, Trebatice a Kocúrice. Koryto potoka je v prevažnej časti roka
prázdne a plní sa len pri stúpnutí hladín spodnej vody. Až pod zaústením potoka
Holeška pod Trebaticami sa koryto potoka zaplní. Pravostranným prítokom je aj
Očkovský potok, ktorého koryto ústi do Dudváhu pod Krakovanmi a potok
Holeška, ktorý preteká vodnou nádržou Čerenec a ústi do Dudváhu pod
Trebaticami.
Za účelom ochrany nižšie položeného územia pred povodňami mesta Piešťan a
priľahlého územia tokov Horného Dudváhu a Dubovej bol koncom 50-tych rokov
20. storočia v km 43,555 na Dudváhu vybudovaný Čachtický Kanál s haťou, aby
sa zabránilo veľkým povodňovým škodám. Do kanála pritekajú vody Jablonky
a hať rozdeľuje vody podľa manipulačného poriadku do systému potoka DudváhDubová pri veľkých vodách. Horšie je to v málo vodnom období ,keď navrhnutý
systém nevyhovuje a do Dubovej sa nedostáva skoro žiadna voda. Najhoršie
dopadlo koryto Dudváhu v riečnom km 40,370-42,370 medzi obcami Častkovce Čachtice, ktoré bolo v dĺžke 2km zasypaním úplne zlikvidované a tým boli úplne
vyradené od prietoku vody obce Častkovce, Podolie, Ostrov až po Krakovany.
Pod obcou Trebatice do Dudváhu priteká potok Holeška.
Pre zvýšenie prietokov bola v roku 2006 na potoku Dubová vybudovaná
násoska z prívodného kanála elektrárne Horná Streda – II. Vážskej kaskády
s prietokom Q=0,40 m³.s-¹.
Vodný tok Horného Dudváhu je po vybudovaní Čachtického kanála prakticky bez
vody.
V Zbierke zákonov čiastka 23, vydalo MP SR VYHLÁŠKU 56/2001zo dňa 17.
januára 2001, ktorou sa určujú vodné toky a ich povodia a určuje sa zoznam
vodohospodársky významných vodných tokov. Potok Dudváh bol zaradený
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v zozname
vodohospodársky
významných
vodných
tokov.
Podľa
vodohospodárskej mapy a zoznamu má potok Horný Dudváh položku 244,číslo
hydrologického poradia 4-21-10-009 a potok Holeška má položku číslo 245
s číslom hydrologického poradia 4-21-10-012. Takýto tok a jeho povodie je
osobitne určený ako zdroj vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou. Na území katastra a v úseku Horného Dudváhu dominuje dažďovosnehový režim odtoku, výrazné zvýšenie vodnosti a nárazového zaplavovania je
v jarných a jesenných obdobiach. Potok Dudváh je znehodnotený divokými
skládkami odpadov, zarastaním koryta, nedostatočnou údržbou a neriešenou
reguláciou toku.
NÁVRH RIEŠENIA VODNÝCH TOKOV A ODTOKOVÝCH POMEROV
-Revitalizácia potoka Dudváh v regióne Trebatice, Krakovany, Ostrov, Podolie,
Častkovce a Čachtice -štúdia vypracovaná v rámci projektu „Zahraničná pomoc
vracia život povodiu Dudváhu i regiónu.“
Projekt bude spolufinancovaný EUROPSKOU ÚNIOU –spolupráca Slovenská
republika - Rakúsko.
-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. O.Z. - Povodie Stredného Váhu II
Piešťany, ktorý je prevádzkovateľ, správca a zodpovedná organizácia za
povodňovú ochranu.
ZÁVERY
Pre zlepšenie zlého stavu v obciach bez pretekajúceho toku je nutné urobiť
úpravy na hati v Čachticiach a revitalizovať celý tok Dudváhu v obciach
Trebatice, Krakovany, Ostrov, Podolie, Častkovce a Čachtice vybudovaním
spojovacieho kanála Dubová - Dudváh v Častkovciach.
NÁVRH ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA
•

•
•
•

Revitalizovať toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu
trávnatých porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú
podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.
Pri revitalizácii horného toku povodia Dudváhu postupovať podľa projektu
„Zahraničná pomoc vracia život povodiu Dudváhu i regiónu“
Vylúčiť akékoľvek zaústenie odpadových vôd priamo do recipientov a tým
zlepšiť čistotu potokov.
Dodržať ustanovenia Zákona o vodách /vodného zákona/ č. 364/2004 Z.z.
o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zásadami
smerného Vodohospodárskeho plánu a príslušné platné normy (STN 73
6822, 75 2102, atď.) .Ponechať manipulačný pás pre údržbu a povodňovú
aktivitu v šírke min. 4 m od brehovej čiary vodných tokov.

ZÁSADY RIEŠENIA ZÁSOBOVANIA VODOU
Obec má vybudovaný verejný vodovod, ktorý je súčasťou skupinového vodovodu
Piešťany - Trnava. Na obecný vodovod v správe obce a v prevádzke TAVOS a.s.
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Piešťany je napojených 340 rodinných domov, čo celkovo reprezentuje 1163
obyvateľov. Na vodovod sú napojené aj všetky objekty občianskej a technickej
vybavenosti.
ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU
SKV – Piešťany -Trnava zásobuje pitnou a úžitkovou vodou všetky obce na tejto
trase aj Vrbové a smerom na sever Krakovany, Ostrov, Veľké Orvište a smerom
na juh Trebatice, Kocúrice, Borovce, Rakovice a ďalšie obce.
Hlavným zdrojom vody pre SKV PI-TT je vodný zdroj Veľké Orvište, ktorý
pozostáva z viacero spúšťaných studní. Najstaršie dve spúšťané studne RH 9
a RH 10 boli rozšírené o ďalšie dve spúšťané studne RH 13 a RH 16. Zo
spoločnej akumulačnej nádrže sa voda prečerpáva do vodojemu Moravany
2X3000 m3, do vodojemu Vrbové 2x5000 m3 a vodojemu Banka 2x500 m3, ktorý
je ešte prepojený s vodojemom nad Moravanmi.
Spúšťaná studňa RH 9 má najväčšiu výdatnosť, s doporučeným čerpaním 140
l.s-¹. RH 10 má výdatnosť 120 l.s-¹. Dve novšie studne RH 13 má výdatnosť 103
l.s-¹ a RH16 len 30 l.s-¹ .Celková výdatnosť VZ je 393 l.s-¹.
Pásmo hygienickej ochrany PHO 1 stupňa je 15 000m2 okolo každej studne,
PHO 2 stupňa -vonkajšie je 4 250,00ha.
Akumulácia časti skupinového vodovodu pre obec Vrbové a obce Krakovany,
Trebatice, Kocúrice, Borovce, Ostrov a veľké Orvište je zabezpečená vo
vodojeme Vrbové 2 x 5000 m³ s kótou dna 232,50m.n.m. a maximálnou
hladinou na kóte 238,40m.n.m. Vodojem je typizovaný s armatúrnou komorou.
Vodovodná sieť v obci Trebatice je napojená na zásobovacie potrubie
z vodojemu Vrbové DN 600 mm., ktoré vedie cez Trnavu až do atómovej
elektrárne a zásobuje všetky obce po trase. Prívod do obce, vetva 1 je z PVC
DN 160mm. Prívod do vodojemu Vrbové z vodného zdroja V.Orvište je DN
600mm.
V obecnej správe je rozvod vody v celej obci v uliciach s miestnym
pomenovaním: Olivová, Zelená, Severná, Cintorínska, Hlavná, Horná, Mierová,
Slnečná, Štúrova, Staničná, Družstevná, Dráhová, a Piešťanská.. Vodovod je
z potrubia PVC profilu DN 100mm. Hlavné zásobovacie potrubie vetva 1 je
profilu DN 160mm má celkovú dĺžku 1640m. a vedie ulicami: Severná,
Cintorínska a Štúrova. Podchody pod cestou sú riešené pretláčanou oceľovou
chráničkou. Križovanie potokov je zhybkou pod dnom potoka. Potrubie je
obetónované. Na celej sieti sú navrhnuté požiarne hydranty, ktoré zároveň slúžia
na odkalenie a odvzdušnenie potrubia. Potrubie je v zlom technickom stave
a vykazuje veľké straty .
Pri hodnotení jestvujúceho stavu boli použité údaje obce a TAVOS a.s. Piešťany.
Spotreba vody v roku 2007 bola:
-vyrobená voda pre celú obec
-fakturovaná voda pre DN 200mm, TAVOS
z toho: veľkoodberateliamaloodberatelia
-rozvod v obci + straty

43 459 m³. rok-¹
25 842 m³. rok-¹
6 923 m³. rok-¹
18 919 m³. rok-¹
17 617 m³. rok-¹
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Počet malo odberných miest je 340, čo reprezentuje 1 163 obyvateľov.
Mesačný odber
1 576,5 m3 .s-1
Denný odber
51,83 m3 .s-1 = 51 830 l.deň-1
Priemerná dodávka vody na hlavnom zásobovacom potrubí pre domácnosť na
1 obyvateľa je 44,56l.os-¹. deň-¹ ,čo je hlboko pod hygienické minimum, ktoré je
pre verejné zásobovanie a mierne klimatické pásmo 110l.os-¹.deň-¹ .
NÁVRH RIEŠENIA ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU
K navrhovanému roku 2020 sa uvažuje s doplnením existujúcej štruktúry
rodinných domov a oproti súčasnému stavu 1246 obyvateľov sa počet
obyvateľov zvýši na 1500 čo reprezentuje nárast o cca 260 obyvateľov. Zároveň
sa zvýši aj občianska a technická vybavenosť. Rozvodná vodovodná sieť sa
rozšíri do navrhovaných lokalít.
Výpočet potreby vody v zmysle Zbierky zákonov č.684/2006 Vyhláškou MŽP SR
zo 14 novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kanalizácií. Výpočet potreby vody bude v zmysle príloh
č.1, 2 a 3 pre plánovaný nárast obyvateľov .
Výhľad pre rok 2025 reprezentuje zvýšenie o 260 obyvateľov.
Priemerná denná potreba vody pre bytový fond
-Výpočet potreby vody pre bytový fond A1.1.2.- špecifická potreba vody pre byty
s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom je 135 l.s-1.deň –1
Qp=135 l.s-1.deň –1. 260 obyv. = 0,41 l.s-1
Priemerná denná potreba vody pre občiansku a technickú vybavenosť
-Potreba vody pre občiansku a technickú vybavenosť B1.1.2.-špecifická potreba
vody pre základnú a vyššiu vybavenosť pre obec od 1001 do 5 000 obyvateľov je
25 l. os-1.deň-1
Qp=25 l.s-1.deň –1.260 obyv. = 0,07 l.s-1
Potom priemerná denná potreba vody pre bytový fond, občiansku a technickú
vybavenosť
Qp=0,41 l.s-1+ 0,07 l.s-1 = 0,48 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm = k d.Qp
-kde kd je súčiniteľ dennej
nerovnomernosti , pre obec od 1001 do 5000 obyvateľov je 1,6
Q =1,6. 0,48 l.s-1 = 0,77 l.s-1
Maximálna hodinová potreba vody
nerovnomernosti kh 1,8

Qh= Qm .kh

-kde kh je súčiniteľ hodinovej

Qh=1,8. 0,77 l.s-1= 1,38 l.s-1
Výhľad pre maloodberateľov Q =35,10 m3 .d -1 .365dní = 12 811 m3 . rok-1
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Je nutné dodržať ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení
Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa
vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany :
• 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode
a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
• 2,5 m pri priemere nad 500 mm.
Nižší odber vody z verejného vodovodu je zapríčinený tým, že časť obyvateľov
má ešte súkromné studne, ktorých technický stav nevyhovuje dnešným
požiadavkám hlavne z hygienického hľadiska.
NÁVRH SMERNÝCH A ZÁVÄZNÝCH ZÁSAD A REGULATÍVOV
Návrh územného plánu obce odporúčame dodržať tieto zásady a regulatívy:
•
•
•
•
•

Rozšírenie vodovodnej siete a hlavne zokruhovanie koncových vetiev
siete.
Návrh vodovodnej siete do plánovaných lokalít určených pre výstavbu
individuálnych rodinných domov.
Orientovať výstavbu obce tak, aby bola jestvujúca vodovodná sieť –
v maximálnej miere využitá.
Chrániť vodné zdroje a kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia
aj vo vonkajšom pásme hygienickej ochrany druhého stupňa
Dodržať ustanovenia Zákona o vodách /vodného zákona/ č. 364/2004 Zb.
o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zásadami
smerného Vodohospodárskeho plánu a STN.

Zvýšená spotreba vody v roku 2020 bude aj naďalej krytá zo SKV PiešťanyTrnava s akumuláciou vo vodojeme VRBOVÉ.
ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
V celej obci je vybudovaná splašková kanalizácia , ktorá je v správe obce.
Čistenie je zabezpečené v ČOV Krakovany, v k.ú. Stráže, ktorá čistí aj
odpadové vody z Vrbového. Dažďová kanalizácia je len v minimálnom rozsahu.
Splaškové odpadové vody sú zaústené do kanalizácie. Iba ojedinele ešte do
žúmp. Sú to hlavne objekty Poľnohospodárskeho družstva a niektoré výrobné
a skladové objekty sú zaústené tiež do žúmp, z ktorých nie všetky vyhovujú
požiadavkám normy.
Splaškové a odpadové vody zachytávané v nedokonalých, netesných žumpách
vsakujú do terénu a sú veľkým zdrojom znečistenia spodných vôd.
Aj ostatné odpadové vody odtekajúce do recipientov sú zdrojom nákazy, najmä
na nízkych vodných stavoch v potokoch zahnívajú, vsakujú do terénu, šíria
zápach a znečisťujú spodné vody. Stavba kanalizácie je v súčasnosti ukončená.
Jej účelom bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá odvádza splaškové
vody z jestvujúcej zástavby a občianskej
vybavenosti obce Trebatice.
Kanalizačná sieť bola budovaná na etapy a preto je riešená kombináciou rôznych
systémov. V prvej etape bola kanalizácia navrhnutá ako tlaková a následne
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zmenou stavby pred dokončením bola navrhnutá ako gravitačná s kombináciou
6 ks lokálnych čerpacích staníc na prečerpávanie splaškov z nižšie položených
území do najbližšieho gravitačného úseku kanalizácie.
Splašková kanalizácia v obci je rozdelená na gravitačnú a tlakovú. Tlaková
kanalizácia typu PRESSKAN vedie ulicami Hlavná , Horná a ďalej do ČOV.
Gravitačná kanalizácia je rozdelená na severnú a južnú časť.
Gravitačná splašková kanalizácia v severnej časti vedie ulicami: Olivová,
Zelená, Severná, Hlavná a Cintorínska kde je situovaná čerpacia stanica ČS-1,
ktorá výtlakom cez Severnú ulicu prečerpáva splaškové odpadové vody do
tlakovej kanalizácie na Hornej ulici.
Gravitačná splašková kanalizácia v južnej časti obce vedie ulicami : Slnečná ,
Mierová a Štúrova ,kde je v blízkosti materskej školy umiestnená čerpacia
stanica ČS-2 ,ktorá výtlakom po Štúrovej ulici prečerpáva splaškové odpadové
vody do kanalizácie na Štúrovej ulici.
Obec má len čiastočne vybudovanú dažďovú kanalizáciu, odvádzajúcu dažďové
vody v Dráhovej a v Hornej ulici so vsakovacími objektmi. Ostatné dažďové vody
v časti št. cesty II/504 a miestnymi komunikáciami sú odvádzané rigolmi
a zelenými pásmi pozdĺž miestnych komunikácii.
ČOV Krakovany je navrhnutá pre výhľadový rok 2020 jej kapacita je Q 24=3 052
m3.d-1, Q minim= 23 l.sek-1, EO =12 000, napojené na ňu je Vrbové, Krakovany
a obec Trebatice
NÁVRH RIEŠENIA ODKANALIZOVANIA A ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD
K navrhovanému roku 2020 sa uvažuje s doplnením existujúcej štruktúry
rodinných domov
a oproti súčasnému stavu 1240 obyvateľov sa počet
obyvateľov zvýši na 1500 čo reprezentuje nárast o 260 obyvateľov. Zároveň sa
zvýši aj občianska a technická vybavenosť. Kanalizačná sieť v obci sa rozšíri do
navrhovaných lokalít.
Navrhovaná splašková kanalizácia
splaškových odpadových vôd.

bude

gravitačná

s prečerpávaním

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd.
Priemerná denná potreba vody pre bytový fond ,občiansku a technickú
vybavenosť –prevzaté z výpočtu vody
Qp=0,41 l.s-1+ 0,07 l.s-1 = 0,48 l.s-1
Najväčší prietok splaškových vôd sa určí z priemerného denného prietoku
splaškových vôd Qp vynásobením súčiniteľom maximálnej hodinovej
nerovnomernosti k h max =3,0 -pre počet pripojených obyvateľov od 500 do 5000,
v zmysle STN 75 6101 tab.1
Potom Qh max = k h max .Q p=3,0.0,48 l.s-1=1,44 l.s-1
Najmenší prietok splaškových vôd sa určí z priemerného denného prietoku
splaškových vôd Qp vynásobením súčiniteľom minimálnej hodinovej
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nerovnomernosti k h min = 0,6 -pre počet pripojených obyvateľov od 500 do 5000,
v zmysle STN 75 6101 tab.1
Potom Qh min = k h min .Q p= 0,6.0,48 l.s-1= 0,29 l.s-1
Návrhový prietok.
Stoky delenej sústavy sa dimenzujú na dvojnásobok maximálneho hodinového
prietoku.
Potom Q

max

=Q

h max .2,0

= 1,44 l.s-1 .2,0 =2,88 l.s-1

Návrh územného plánu uvažuje vo výhľadovom roku 2020 demografický nárast
o 260 obyvateľov, odpadové vody je možné čistiť v ČOV Krakovany, ktorá má
dostatočnú rezervu v kapacite.
Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení
Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa
vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany:
• 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode
a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
• 2,5 m pri priemere nad 500 mm.
NÁVRH SMERNÝCH A ZÁVÄZNÝCH ZÁSAD A REGULATÍVOV
V návrhu ÚPN- obce Trebatice je dodržaná záväzná časť ÚPN
VUC
Trnavského kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov .
Pri návrhu územného plánu obce odporúčame dodržať tieto zásady a regulatívy:
• Dobudovanie delenej kanalizačnej siete do navrhovanej zástavby.
• Splašková kanalizácia je navrhnutá aj na plánovanú výstavbu . Po napojení
rodinných domov a občianskej vybavenosti obce jestvujúce žumpy zrušiť.
• Dažďovú kanalizáciu vybudovať podľa štúdie TREBATICE odvedenie
dažďových vôd.
• Dažďovú kanalizáciu dobudovať tak, aby bola jestvujúca dažďová
kanalizácia využitá. Na novej dažďovej kanalizácii navrhnúť usadzovacie
objekty.
• Dodržať ustanovenia Zákona o vodách /vodného zákona/ č. 364/2004 Zb.. o
ochrane akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zásadami
smerného Vodohospodárskeho plánu a STN.
• Dodržať ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení
3. Energetika a oznamovacie vedenia
1. Zásobovanie elektrickou energiou
Nadradené sústavy
- VVN linky prechádzajú južným a východným okrajom katastra obce
Trebatice. Jedná sa o 110kV vzdušné vedenie
Kapacita a intenzita využitia existujúcich zariadení el. energie
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- VN linky v katastri Trebatice:
Katastrom obce Trebatice obchádza vn 22 kV vzdušné vedenie č.208
s jednotlivými podlinkami vn 22 kV.
Vzdušné vn vedenia sú osadené na betónových podperných bodoch
a prechádzajú mimo katastra k transformačným staniciam s označením:
Č
Názov
Výkon
Typ
TS 1 Obec (Staničná ul.)
250 kVA
kiosková
TS 2 Obec (Družstevná ul. )
250 kVA
2 a pol stĺpová
TS 3 Priem.zóna(Primyselná ul.)
160 kVA
stožiarová
TS 4 Agro-družstvo Trebatice
400 kVA
2 a pol stĺpová
TS 5 Rhenus Logistics,s.r.o.
400 kVA
stožiarová
TS 6 Obec (Horná ul. )
160 kVA
stožiarová
TS 7 Obec (Piešťanská ul.)
250 kVA
kiosková
TS 10 OKE Plastic SK,s.r.o.
250 kVA
zapustená ( v objekte)
sú napojené na distribučnú linku č.208.
Charakteristika systému zásobovania
Zo strany VN je bytová a občianska výstavba zásobovaná VN 22 kV prípojkami,
ktoré sú napojené na distribučnú linku č.208.
Prierez vzdušných odbočiek VN je od 3x35 mm2 AlFe 6, resp. 3x42/7 mm2
AlFe. Z vonkajších transformačných staníc VN/NN sú vyvedené vývody NN
z väčšej časti vzdušné.
Technické parametre, stav primárnej a sekundárnej siete, 22 kV vzdušné
vedenia a prípojky sú prevažne vo vyhovujúcom stave.
Sekundárny rozvod NN je prevažne vzdušný a závesnými káblami
na
betónových podperných bodoch, kde sú umiestnené aj osvetľovacie telesá pre
verejné osvetlenie, ktoré je výbojkové. Intenzita verejného osvetlenia je
vyhovujúca.
V navrhovaných obytných súboroch je navrhovaný rozvod elektrickej energie pre
napojenie RD je výlučne káblami uloženými v zemi. Rozvod VO je taktiež káblom
v zemi.
Súčasná situácia v zásobovaní el. energiou vyhovujúca.
Transformačné stanice sú pomerne vyťažené, nedisponujú dostatočnou rezervou
pre rozvojové lokality. Preto návrh uvažuje s ich posilnením a rekonštrukciami
a novými trafostanicami, hlavne v navrhovaných rozvojových lokalitách pre
výstavbu rodinných domov, bytových domov a pre lokalitu určenú pre výrobu
a skladové hospodárstvo pri vstupe do obce od Piešťan.
Obec je plynofikovaná, preto sa v návrhu neuvažuje s využívaním elektrickej
energie pri vykurovaní.
Predpokladané zvýšenie odberu elektrickej energie v oblastiach jednotlivých
jestvujúcich transformačných staníc:
Číslo trafost. predmet rozšírenia
Inštalovaný príkon Pi Súčasný výkon PS
č.T1 - 630kVA
I.et.-L.č.7výstavba 12 RD
300 kVA
180 kW
Pi-25kVA / Ps-15kW
II.et.- L.č.6d obč.vybav.
80 kVA
40 kW
II.et.-L.č.6d výstavba 30 RD
750 kVA
450 kW
Pi-25kVA / Ps-15kW
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č.T2 - 630kVA

I.et.- L.č.1 výstavba 30 BD
480 kVA
el.vybavenie stupeň B
Pi-16kVA / Ps-11kW
I.et.- L.č.1 30 RD
750kVA
Pi-25kVA / Ps-15kW
I.et.-L.č.2 výroba a sklady
180 kVA
č.T3 - 250 kVA jestv. odber + výroba sklady
60 kVA
č.T4 - 400 kVA
jestvujúci odber
č.T5 - 400 kVA
jestvujúci odber
č.T6 - 160 kVA
jestvujúci odber
č.T7 - 400kVA jest..odber + časť výroby, sklady, 120 kVA
č.T10 - 250 kVA
jestvujúca výroba
č.T11 - 1000kVA I.et.- L.č.6b výstavba 40 RD 1000 kVA
Pi-25kVA / Ps-15kW
I.et.-L.č.6a výstavba 40 BD
840 kVA
Pi-16kVA / Ps-11kW
II.et. L.č. 6c 25RD
625 kVA
Pi-25kVA / Ps-15kW
č.T12 - 400kVA
výroba sklady
500 kVA
Spolu
5685 kVA

330 kW
450 kW
130 kW
40 kW

80 kW
600 kW
440 kW
375 kW
350 kW
3465 kW

Z uvedených predpokladov zvýšenia odberu elektrickej energie bude potrebné
zvýšiť výkon jestvujúcich trafostaníc prípadne v najväčších odberoch uvažovať
s osadením nových trafostaníc. Odbery v navrhovaných nových lokalitách budú
presne vyšpecifikované v ďalších stupňoch, v územných plánoch zóny.
Nové rozvody distribučnej siete realizovať výlučne káblami uloženými v zemi
s úvahou postupnej výmeny jestvujúcich vzdušných distribučných vedení .
Podobne je to aj pri rozvode vonkajšieho osvetlenia.
Charakteristika ochranných pásiem
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodiča.
Vzdušné VN vedenie 22kV majú celkovú šírku OP 22m.
Ochranné pásmo závesného káblového vedenia s napätím do 1kV je 2m od
krajného vodiča na každú stranu.
OP zemného káblového vedenia je 1 m od krajného vodiča na každú stranu.
a. Zásobovanie teplom
Teplo
Obec je celoplošne plynofikovaná. Vykurovanie domácností je zabezpečované
plynovými zariadeniami. Rovnako aj ostatné zložky obce ako sú služby, správa,
škola, materská škola, výrobné zariadenia a obchody sú vykurované plynom.
Pevné palivo ako doplnkové, pre vykurovanie domácností v prechodnom období
a taktiež je ešte používané hlavne obyvateľmi staršej generácie a to hlavne na
varenie a príležitostné vykurovanie. Elektrická energia sa pre vykurovanie
používa ojedinele. Vo väčšom rozsahu je využívaná na prípravu teplej úžitkovej
vody.
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Netradičné druhy energie
Keďže sa v záujmovom území nenachádza žiadne výrobné zariadenie
s prebytočnou alebo odpadovou tepelnou energiou a ani prírodný potenciál
takúto energiu neponúka, netradičné druhy energie väčšieho rozsahu sa v obci
nevyužívajú. Objavuje sa sporadicky pri rodinných domoch využívanie solárnej
energie a to hlavne ako doplnková energia pre prípravu teplej úžitkovej vody.
V návrhu územného plánu sa predpokladá intenzívnejšie využívanie solárnej
energie pre prípravu teplej vody v nových rozvojových lokalitách.
b. Zásobovanie zemným plynom
Jestvujúci stav
Obec Trebatice je zásobovaná plynom z regulačnej stanice RS 1200-2/1-440.
Regulačná stanica je situovaná v katastri obce pri štátnej ceste II/499 V.
Kostoľany-Podolie, pri poľnohospodárskom družstve. Regulačná stanica je
napojená z VTL plynovodu DN 100, PN 2,5 MPa. Výkon regulačnej stanice 1200
m3/h.
V obci je vybudovaná sieť stredotlakých plynovodov s prevádzkovým pretlakom
90 kPa. Plynovody sú z polyetylénových rúr PE-100, SDR 11 a oceľových rúr.
Dimenzie plynovodov sú DN 150, D160, DN 80, D90. Plynovody sú uložené
v zemi. Plynovodné zariadenia sú v správe SPP, a.s., ktorý vykonáva prevádzku
a údržbu.
V obci je 1246 obyvateľov, 450 rodinných domov. V obci sú dvaja
veľkoodberatlia:
Poľnohospodárske
družstvo
a
AGE
Color,
s.r.o.
Z maloodberateľov výraznejšie odbery má Wabash, s.r.o, OKE Plastic, s.r.o.
Rhenus Logistics, s.r.o.
Navrhovaný stav
V nových lokalitách bude potrebné vybudovať sieť stredotlakých plynovodov
s prevádzkovým pretlakom 90 kPa. Navrhované rozvojové lokality na bývanie č.
1,6,7 predstavujú nárast 155 rodinných domov a 30 b.j. Výroba je situovaná
v lokalitách č. 2,3,4,5 a šport v lokalite č.9. Nové lokality budú napojené z
jestvujúcich distribučných plynovodov. Plynovody budú z polyetylénových rúr PEHD, SDR 11, PN 4. Plynovody sa napoja na jestvujúce distribučné plynovody.
Plynovody budú uložené v zemi. Plynovodné zariadenia budú v správe SPP, a.s.,
ktorý bude vykonávať prevádzku a údržbu.
Bilancia potreby zemného plynu pre obec Trebatice
P.č.
1.
2.

Odberateľ
Obyvat
eľstvo
Výroba
Spolu

Rok 2009
Ročná
Max. hod.
3
3
tis. m /h
m /h
630
1890
320
950

330
2220

Rok 2020
Max. hod.
Ročná
3
tis. m /h
860
2400
420
1280

480
2880

Výkon regulačnej stanice je 1200 m3/h. Tento výkon by mohol byť dostatočný,
bude to však závisieť najmä od rozsahu a charakteru výroby v navrhnutých
lokalitách. Toto bude upresnené v územnom pláne zóny pre jednotlivé výrobné
lokality.
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Záväzné opatrenia do Územného plánu :
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských
zariadení SPP - distribúcia, a.s., v zmysle zákona 656/2004 Z.z..
• dodržať požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských zariadení
stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach zákona 656/2004 Z.z., Vyhl.
ÚBP SR č. 718/2002 Z.z., Vyhl. MH SR č. 265/1999 Z.z. a príslušných STN.
• doplniť generel plynofikácie obce o nové lokality
c. Telekomunikácie
Spoje a zariadenia spojov
Telefón
Rozvod telefónov po obci je realizované zo samostatného objektu
telekomunikácií umiestnenom za kultúrnym, domom v areáli zdravia.
Napojenie digitálnej ústredne je realizované z ATU Piešťany je taktiež káblom v
zemi
Spôsob rozvodu telefónov v samotnej obci je realizovaný z hlavného prívodu cez
kábelové odbočky TD káblami v zemi, ktoré sú poväčšine ukončené v
účastnických rozvádzačoch na stĺpoch . Z nich sú pripojené účastnícke vedenia
vybudované výlučne nadzemnými vedeniami sčasti v minulosti používanými
,,točenými“ závesmi s káblami typu SYKFY a SYKY a sčasti samonosnými
káblami typu TCEKES a TCEKYS na drevených podperných bodoch s
betónovými pätkmi.
Pri celkovom hodnotení súčasných zariadení telefónnej sústavy v riešenom
území je možné konštatovať, že v poslednom čase prišlo k značnému rozsahu
realizácie telefónnych rozvodov káblami uložených v zemi. Avšak ešte sú
niektoré súčasné rozvody značne zastaralé, morálne a fyzicky dožité a bude
potrebné ich postupne nahradzovať novými zariadeniami vyššej generácie, ktoré
sú aj priestorovo menej náročné.
Pre návrhové obdobie do roku 2020 je potrebné zo strany spravovateľa verejnej
telekomunikačnej siete T-Com zabezpečiť minimálne jednu priamu telefónnu
linku tak pre rodinný dom ako aj byt či prevádzku. Predstavuje to cca 160
priamych telefónnych liniek.
Mobilní operátori
Obec je pokrytá dostatočnou kapacitou signálu všetkých mobilných operátorov
Orange , T-Mobile a O2
Miestny rozhlas
Šírenie obecných správ je zabezpečené miestnym rozhlasom, ktorého rozvod
je taktiež prostrednictvom vzdušných vedení po stĺpoch a návrh počíta s ich
postupným uložením do zeme.
V rámci vonkajších rozvodov návrh rieši rozšírenie miestneho rozhlasu do novo
budovaných lokalít obce tiež zemou. Podľa potreby bude nutné zabezpečiť
rozšírenie jestvujúcej rozhlasovej ústredne prípadne ju nahradiť modernejším
typom.
Káblová televízia je v obci a návrh uvažuje rozviesť ju aj do nových rozvojových
lokalít, tak aby bola pripojená každá domácnosť.
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Všetky nové rozvody ako telefónne, miestneho rozhlasu, zavedenie káblovej
televízie, prípadne iné realizovať výlučne káblami uloženými v zemi, s úvahou
postupnej výmeny jestvujúcich vzdušných vedení .
Ochranné pásma
V zmysle Telekomunikačného zákona je celková šírka OP pre podzemné káble
šírky 2 m, hĺbky a výšky 3 m od úrovne terénu. Taktiež je potrebné dodržiavať
príslušné ustanovenia Vyhl. č. 110/1964 Zb.- novelizácie, úpravy MS a MD
57/1978 a Smernice č. 120/1978.
A.2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
a. Zásady funkčného, hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo
vzťahu k ekologickej únosnosti územia
Obec leží v silne využívanej poľnohospodárskej krajine s typickým veľkoplošným
spôsobom hospodárenia, kde výrazne absentuje nelesná stromová a krovinná
vegetácia vo forme medzí a remízok (absencia úkrytov pre zver pernatú, vysokú,
bezstavovce) a biokoridorov. Celková charakteristika záujmového územia:
chudobná oslabená krajina vyžadujúca opatrenia na zvýšenie biodiverzity krajiny
a obohatenie súčasnej krajinnej štruktúry. Fragmenty nelesnej stromovej
a krovinnej vegetácie sa vyskytujú sporadicky, v niektorých prípadoch ako
sprievodné porasty vodných tokov.
Pri hodnotení územia sme vychádzali z Krajinnoekologického plánu obce
Trebatice (2008) kde je táto problematika detajlnejšie rozpracovaná. Krajinnoekologický plán graficky znázorňuje optimálne funkčné a priestorové využitie
sledovaného územia. To zahŕňa návrhy nových ekostabilizačných prvkov
(stromoradia, remízky, plochy TTP...), spôsob obhospodarovania pôdy,
vyznačenie negatívnych prvkov s návrhom ich riešenia, obnovu verejnej
a vyhradenej zelene a pod.).
V záujmovom území chýbajú súvislejšie plochy vegetácie pre rozmnožovanie
a šírenie organizmov ako aj plochy zelene slúžiace na oddych ľuďom, čo sa
prejavilo aj pri výpočte ekologickej stability územia. Zeleň plní v životnom
prostredí človeka veľmi dôležité funkcie ako sú hygienická, klimatická, akustická,
estetická a pod., ktoré len ťažko nahradiť. Priemyselný rozvoj a s tým súvisiaca
výstavba nových priemyselných objektov vyžaduje kompenzáciu straty pôdy
a estetickej hodnoty územia. Z hľadiska funkčného usporiadania a využívania
záujmového územia je kľúčovým problémom nedostatok zelene ako v intraviláne
tak aj extraviláne obce. V intraviláne absentuje verejná a vyhradená zeleň
a v krajine zase NDV, ktorá by reprezentovala prvky ÚSES.
Navrhujeme:
• zachovať existujúce brehové porasty Holešky a Dudváhu a všetku NDV
• dotvoriť sieť ÚSES v poľnokrajine spolupráci so susednými obcami vytvorení
pásov, pruhov zelene, stromoradí a alejí so zastúpením pôvodných druhov
drevín aj na úkor čiastočného záberu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy
• vytvoriť plochy alebo línie zelene v existujúcich ale aj v navrhovaných obytných
zónach a výrobných areáloch
Na základe prieskumov a rozborov krajiny záujmového územia navrhujeme pre
konkrétne prvky SKŠ nasledovné využitie:
1a - Brehové porasty s vodnými tokmi (aj vyschnuté koryto Dudváhu), lužný lesík,
ďalšie existujúce a navrhované prvky NDV a ÚSES
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Dominantné využitie: ekostabilizačné plochy, doplňujúca výsadba pôvodných
druhov drevín
Prípustné využitie: prírodná zóna s ľahkým rekreačno-turistickým využitím
s rešpektovaním a zachovaním prírodného charakteru územia
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy v okrajových zónach
Neprípustné a nevhodné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie
územia, bývanie, bývanie s vysokým zastúpením zelene (ďalej len čisté bývanie),
občianska vybavenosť, výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
1b - Existujúce a navrhované prvky NDV a ÚSES, poľné cesty, navrhované
vychádzkové a cyklistické trasy
Dominantné využitie: ekostabilizačné plochy, doplňujúca výsadba pôvodných
druhov drevín, prírodná zóna s ľahkým rekreačno-turistickým využitím, s tým
súvisiace účelové komunikácie
Prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy
Podmienečne prípustné využitie: dopravné a technické vybavenie územia
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
1c - Maloblokové pole medzi železnicou a lužným lesíkom
Dominantné využitie: ekostabilizačné plochy, doplňujúca výsadba pôvodných
druhov drevín a travinno-bylinných porastov, zväčšenie existujúceho lužného
porastu aspoň na 1.5ha a ostatnú plochu poľa využívať ako TTP – lesostep.
Prípustné využitie: prírodná zóna s rekreačno-turistickým využitím v okrajových
častiach s rešpektovaním a zachovaním prírodného charakteru územia;
maloblokový extenzívny spôsob obhospodarovania s dôrazom na ochranu
podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu najúrodnejších pôd.
Podmienečne prípustné využitie: rekreácia
Neprípustné a nevhodné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie
územia, bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť, výroba, sklady,
stavebníctvo, výrobné služby
Verejná, vyhradená a súkromná zeleň
2a - Obecný parčík, verejná zeleň
Dominantné využitie: plochy oddychu, verejná zeleň (ekostabilizačná, hygienická,
klimatická, izolačná)
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
2b - Areály škôlky, školy, cintorín, zeleň v okolí pamiatok
Dominantné využitie: vyhradená zeleň (ekostabilizačná, hygienická, klimatická,
izolačná); špeciálna zeleň (ekostabilizačná, hygienická, klimatická, izolačná)
Prípustné využitie: oddychové plochy pre užívateľov vyhradeného areálu
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy v okrajových
zónach, komunikácie, dopravné a technické vybavenie
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
2e - Sprievodná vegetácia komunikácii
Dominantné využitie: sprievodná zeleň (ekostabilizačná, hygienická, klimatická,
izolačná, ochranná)
Prípustné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie, športovorekreačné plochy (napr. cyklotrasy)
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Podmienečne prípustné využitie:
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
3a - Detské ihrisko v obci, futbalové ihrisko
Dominantné využitie: športovo-rekreačné plochy; oddychové plochy pre
užívateľov areálu; doplňujúca okrajová výsadba výsadba pôvodných druhov
drevín
Prípustné využitie: ekostabilizačná (výsadba zelene)
Podmienečne prípustné využitie: dopravné a technické vybavenie územia,
občianska vybavenosť
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, výroba, sklady,
stavebníctvo, výrobné služby
3b - Motokárová dráha
Dominantné využitie: športovo-rekreačné plochy so zastúpením vyhradenej
zelene, doplňujúca okrajová výsadba výsadba pôvodných druhov drevín
s prevládajúcou izolačnou funkciou
Prípustné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie územia pre
športovo-rekreačné účely,
Podmienečne prípustné využitie: občianska vybavenosť, výroba, sklady,
stavebníctvo, výrobné služby
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie
3c - Záhrady východne od bývalého koryta Mladej Holešky
Dominantné využitie: súkromná zeleň (úžitková, ekostabilizačná, hygienická,
klimatická, estetická funkcia)
Prípustné využitie: verejná zeleň s rekreačno-oddychovým využitím
s rešpektovaním a zachovaním existujúcich porastov, doplňujúca výsadba
pôvodných druhov drevín, (funkcia ekostabilizačná, hygienická, klimatická)
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy v okrajových
zónach; bývanie, čisté bývanie
Nevhodné využitie:, občianska vybavenosť, výroba, sklady, stavebníctvo,
výrobné služby
4a - Orná pôda lokality „Druhý a Tretí hon“
Dominantné využitie: trvalo-udržateľné obhospodárovanie so zvýšením
zastúpenia prvkov NDV s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné
oblasti) a na ochranu najúrodnejších pôd, na ochranu pôdy pred eróziou,
doplňujúca výsadba pôvodných druhov drevín pozdĺž poľných ciest a v rámci
NDV
Prípustné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba; veľko
bloková intenzívna poľnohospodárska výroba; oddychová, športovo-rekreačné
plochy v okrajových zónach (poľné cesty); komunikácie v okrajových zónach
(poľné prístupové cesty k pozemkom)
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
4b - Pole medzi obcou a železnicou v lokalite „Kapustniská“ nad poľnou cestou
Dominantné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba
s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu
najúrodnejších pôd
Prípustné využitie: oddychová, športovo-rekreačné plochy v okrajových zónach
(poľné cesty), čisté bývanie
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Podmienečne prípustné využitie: bývanie, občianska vybavenosť
Neprípustné a nevhodné využitie: výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
4c, 4d - Pole medzi železnicou a Holeškou v lokalite „Pasienky za humnami“
Dominantné využitie: maloblokový extenzívny spôsob obhospodarovania
s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu
najúrodnejších pôd
Prípustné využitie: zóna so športovo-rekreačnou funkciou s rešpektovaním
a zachovaním pôvodných porastov, s výsadbou zelene tvorenej pôvodnými
druhmi drevín; vodné plochy na základe hydrologického posudku
Podmienečne prípustné využitie: komunikácie pre účely rekreácie
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
4e - Polia v lokalitách „Pasienky, Kosené lúky, Pasienky za humnami, Ovŕšok“
Dominantné využitie: maloblokový extenzívny spôsob obhospodarovania
s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu
najúrodnejších pôd
Prípustné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba; veľko
bloková intenzívna poľnohospodárska výroba; komunikácie v okrajových zónach
(poľné prístupové cesty k pozemkom); oddychová, športovo-rekreačné plochy
v okrajových zónach (poľné cesty),
Podmienečne prípustné využitie: pre životné prostredie nezávadná výroba,
sklady, stavebníctvo, výrobné služby
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť
4f - Lokality „Lúky za Dudváhom“ a niektoré plochy v lokalitách „Druhý a Tretí
hon“
Dominantné využitie: trvalo-udržateľné obhospodárovanie, doplňujúca výsadba
pôvodných druhov drevín pozdĺž poľných ciest a v rámci NDV
Prípustné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba;
veľkobloková intenzívna poľnohospodárska výroba; oddychová, športovorekreačné plochy v okrajových zónach (poľné cesty); komunikácie (poľné
prístupové cesty k pozemkom)
Podmienečne prípustné využitie: rekreácia
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
Pri vyššie uvádzaných návrhoch je potrebné rešpektovať všetky ochranné pásma
ako aj záplavové územie vodného toku.
b. Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov
krajine
Zeleň ako tvorca podstatnej a sprírodňujúcej zložky sídla by mala tvoriť
dominantnú a významnú plošnú a priestorovú zložku v celkovom obraze sídla
a krajiny a okrem základných funkcií (ochrannej, hygienickej, klimatickej,
pôdoochrannej), kompozične a esteticky dotvárať obec. Pre zabezpečenie
týchto funkcií sú navrhnuté tieto opatrenia:
1) princíp uplatnenia zastúpenia zelene pri ďalšom rozvoji obce ako
rovnocennej funkčnej zložky pri tvorbe sídla
2) zvýšiť podiel vysokej zelene na území sídla (jej plošné zastúpenie)
3) zabezpečiť kontinuitu zelených plôch v štruktúre obce v prepojení do
priľahlej krajiny
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c. Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia obce, návrh opatrení na
zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia
Návrh územného plánu vytvára kompaktný celok s maximálnym zahrnutím
zastavaného územia pre rozvoj obce Trebatice. Vo veľkej miere rozvoj vyžaduje
aj rozšírenie
hraníc zastavaného územia. Tu je snaha doplniť enklávy
a nevyťahovať zástavbu hlboko do voľnej prírody tak, aby pri ďalšom rozvoji obce
bolo zabezpečené jeho trvalo udržateľné smerovanie v zmysle rovnocenného
ekonomického, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja. Pri
navrhovaní sa kolektív riadil nasledovnými prioritami pri navrhovaní opatrení:
1) Vrátiť identitu obce ako základný pilier, pri jej ďalšom rozvoji pomenovať
a rozvíjať genius loci (tzv. duch miesta)
2) Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva – zachovávať pôvodný
špecifický ráz vidieckej krajiny. Pri ďalšej výstavbe vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky tvorenej okolitej krajiny. Zohľadňovať
národopisné špecifikum.
3) Program obnovy dediny – zapojenie obce do celoslovenského Programu
obnovy dediny a pokračovať tak v rozvoji vidieka postavenom na
prírodných, kultúrno-historických danostiach územia a regiónu.
4) Agroturistika – cestovný ruch v obci a regióne posilniť prostredníctvom
rozvoja poznávacej, vidieckej, vodnej a cyklistickej turistiky a doplnenie
tranzitných cyklistických chodníkov cez intravilán obce v súčinnosti s
cyklistickou sieťou v regióne
5) Opatrenia týkajúce sa zlepšenia krajinného obrazu:
Vstup do dediny - chýbajúca sprievodná vegetácia pozdĺž komunikácie zo
smeru Piešťany po oboch stranách
Návrh - pre zlepšenie krajinného obrazu návrh na výsadbu stromoradia
zloženého z pôvodných dlhovekých stromovitých drevín.
Centrum obce - nekoordinovaná výsadba a úprava centrálneho námestia.
Návrh - úprava centra obce okolo kostola, kultúrneho domu a školy podľa
sadovníckeho projektu
Návrh - odporučenie odborného ošetrenia jestvujúcej zelene a postupné
dopĺňanie vypadnutých jedincov.
Doplniť ulice pásmi trávnikov a pokryvnou zeleňou, tam kde to umožňuje
cestný koridor, a tam, kde to nie je možné využiť súkromné predzáhradky
na zazelenenie ulíc.
Návrh - založenie živých plotov ako vizuálne výraznej zložky zelene
s polyfunkčným významom
d. Zložky životného prostredia
Voda
Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004, spadá sledované
územie medzi citlivé oblasti a zraniteľné oblasti s číslom kódu 507679
(Trebatice).
• Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v sledovanom území by sa mali
riadiť podľa Vyhlášky MP SR č. 392/2004, ktorou sa ustanovuje Program
poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach a
Kódexu poľnohospodárskej praxe.
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V obci sa postupne buduje verejná kanalizácia, ktorá má odľahčiť zaťaženie
životného prostredia nevyhovujúcimi žumpami a septikmi, ktoré ohrozujú
povrchové aj podzemné vody.
• dobudovanie kanalizácie a napojenie všetkých domácností, ktorá odľahčí
povrchové a podzemné vody od splaškových vôd a tak prispeje k zlepšeniu
stavu životného prostredia v sledovanom území.
Podľa nadradených dokumentácií a vyjadrení príslušných inštitúcií je potrebné:
• počas povodní, keď nie sú usporiadané odtokové pomery, realizovať úpravy
tokov so zohľadnením ekologických záujmov,
• na nevhodne upravených úsekoch tokov z ekologických dôvodov postupne
uskutočňovať revitalizáciu tokov,
• na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať
vybudované kapacity,
• zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za
extrémnych situácií počas povodní aj v období sucha,
• rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN
73 6822, 75 2102, atď...,
• akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokom
odsúhlasiť s organizáciou vodohospodárskeho podniku,
• ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke
min. 6m od brehovej čiary toku,
• rozširovať stokové siete v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a zvyšovať
podiel obyvateľov sídel napojených na verejnú kanalizáciu.
Ovzdušie
Najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v sledovanom území je
intenzívna doprava po komunikáciách cesty II/499 Trebatice - Piešťany a II/504
Veľké Kostoľany – Podolie. Preto navrhujeme:
• obmedziť tento negatívny vplyv formou výsadieb vhodnej sprievodnej zelene
pozdĺž týchto trás, ktorá bude plniť izolačnú a ochrannú funkciu (znižuje
prašnosť, hlučnosť, absorbent CO2, ťažké kovy),
• snažiť sa o dosadbu sprievodnej zelene aj pozdĺž miestnych komunikácií
v obci s rešpektovaním ochranných pásiem inžinierskych sietí.
Pôda
Poľnohospodárske pôdy v záujmovom území patria podľa kódu BPEJ
(bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek) do šiestich z deviatich stupňov
kvality podľa Zákona č. 220/2004Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Prvé
4 skupiny sú chránené podľa §12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
Najkvalitnejšie, chránené pôdy záujmového územia sú v lokalitách:
Kapustniská (medzi železnicou a obcou po celej dĺžke), Pasienky za humnami,
Kosené lúky, Prvý hon, Tretí hon (časť južne od hnojovej jamy) = 1. – 2. stupeň
kvality
Západný okraj lokalít Tretí a Druhý hon = 3. stupeň kvality
Tieto poľnohospodárske pôdy vykazujú najvyšší produkčný potenciál.
V poľnohospodárskej krajine pod optimálnym priestorovým usporiadaním prvkov
krajiny rozumieme rozmiestnenie a množstvo ekostabilizačných prvkov. V našom
prípade sú to predovšetkým remízky, zvyšky lužných porastov a brehové porasty.
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Pri vhodnom obhospodarovaní, ktoré nebude mať negatívny dopad na životné
prostredie treba dbať o:
• ochranu prírodných zdrojov v oráčinovej poľnohospodárskej krajine
(povrchové a podzemné vody, pôda),
• postupy pri hospodárení s chránenými pôdami podľa zákona č. 220/2004
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Pri prípadnom zámere
výstavby a využití týchto pôd je potrebné postupovať podľa §12 a §13 tohto
zákona,
• rešpektovanie vyhlášky MP SR č. 392/2004Z.z., ktorou sa ustanovuje
Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
a Kódexu poľnohospodárskej praxe (obmedzenia aplikácie hnojív),
• zachovanie, ozdravenie a doplnenie prvkov NDV v poľnokrajine,
• celkovú ekologizáciu používaných poľnohospodárskych postupov,
• elimináciu vodnej a veternej erózie vhodnými agrotechnickými postupmi,
• najnižšiu mieru zhutnenia pôdy hospodárskymi mechanizmami,
• rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny
fond ako jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja,
• zabezpečenie protieróznej ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a
agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry
pestovaných plodín,
• podporovanie alternatívneho poľnohospodárstva na chránených pôdach a na
územiach (v blízkosti) začlenených do územného systému ekologickej
stability,
• stabilizovanie výmery najkvalitnejších pôd, najmä pôd pod závlahami, a pôd
najlepších bonít, a ochranu výmery a kvality pôdy uskutočňovať nielen ako
ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu, ale aj ako súčasť ochrany
prírodného a životného prostredia.
e. Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
-Radónové riziko, hluk, prach, vibrácie a veterná erózia
Radónové riziko a seizmické ohrozenie
Podľa prognózy radónového rizika (Čížek, Smolárová, Gluch, 2002) je
v posudzovanom území nízke radónové riziko.
Hluk a vibrácie
Najvýznamnejším zdrojom hluku a vibrácií v sledovanom území je doprava po
cestách II. triedy II/499 Vrbové –Trebatice – Piešťany a II/504 Veľké Kostoľany –
Trebatice – Podolie.
Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc, ktoré sa
vzťahujú na priestory vo vonkajšom prostredí podľa § 2 zákona č. 2/2005 Z. z. o
posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v
znení neskorších predpisov, sú pri pozemných komunikáciach, železničných
dráhach, letiskách Ldvn 60 a Lnoc 50 dB a pri priemysle Ldvn 55 a Lnoc 40 dB.
• Na zmiernenie negatívnych vplyvov cestnej premávky navrhujeme výsadbu
vhodnej sprievodnej zelene pozdĺž týchto trás (predovšetkým v blízkosti obce),
ktorá bude plniť izolačnú a ochrannú funkciu (dostatočný zápoj znižuje
hlučnosť a vibrácie).
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Veterná erózia
V riešenom území je zvýšené riziko veternej erózie, pretože sa jedná o
otvorenú poľnohospodársku krajinu.
Preto návrh určuje nové interakčné prvky v krajine (zeleň) orientovať kolmo na
prevládajúci SZ smer vetra.
f. Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie
Jedným z pozitívnych faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie, je skutočnosť,
že obec má dobre rozvinutú technickú infraštruktúru, hlavne z hľadiska
odkanalizovania, zásobovania vodou, plynofikácie... je to jedna z mála obcí, ktorá
ponúka bývanie v kvalitnom životnom prostredí aj vďaka tejto skutočnosti. Návrh
sa snaží rešpektovať a podporiť hlavne také funkcie, ktoré nebudú negatívne
ovplyvňovať prírodné danosti územia. Zeleň na východe územia je tiež veľmi
pozitívnym faktorom pre ekologickú stabilitu daného územia. Návrh zároveň
podporuje a dopĺňa chýbajúce prvky zelene v danom území. Veľmi pozitívnym
javom je návrh zmeny funkčného využitia železničnej stanice a koľajiska,
a nahradenie tohto druhu dopravy cyklistickou, čo bude menej negatívne vplývať
na žiadaný zámer, doplniť túto lokalitu o kvalitnú vzrastlú zeleň a ponúknuť
obyvateľom a aj návštevníkom možnosť oddychu a rekreácie v tomto území.
Cestovný ruch, rekreácia a šport
Možnosti rozvoja cestovného ruchu a športu v obci predstavuje fungujúca
motokárska dráha, v areáli ktorej navrhujeme v obvodových častiach výsadbu
zelene (izolácia hluku a znečistenia ovzdušia – prach, emisie) s prihliadnutím na
bezpečnosť pretekárov i návštevníkov (dostatočná vzdialenosť drevín od telesa
trate). V rámci mikroregiónu Nad Holeškou bola vytýčená cyklotrasa, ktorú
navrhujeme doplniť o vyznačenie cyklotrás v poľnokrajine sledovaného územia,
ktoré budú viesť po poľných cestách. V záujmovom území odporúčame vytvoriť
cyklotrasu, ktorá nebude viesť len po cestných komunikáciach, ale aj po
železničnom vale starej železnice. V lokalite Pasienky za humnami nad
železničnou stanicou sa môžu vytvoriť rekreačné plochy s výrazným zastúpením
vzrastlej zelene. Aj pozdĺž týchto trás navrhujeme výsadbu ekostabilizačnej
sprievodnej vegetácie (pôvodné druhy drevín). V obci je vybudované aj detské
ihrisko a taktiež futbalový štadión, ktoré je potrebné doplniť o stromovú zeleň.
g. Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi
Odpady
V súčasnosti je v okrese Piešťany riadená jediná skládka odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný v k.ú. Rakovice - Rakovice/8722. V záujmovom území
nie sú evidované žiadne neriadené skládky odpadov. V tesnej blízkosti územia
sme zaznamenali neriadené skládky odpadov v k.ú. Krakovany a Borovce - tieto
uvedené skládky sú evidované ako skládky komunálneho odpadu, ktorých
prevádzkovateľ je neznámy alebo je ním obec. Vzhľadom na dlhú existenciu
týchto skládok je skladba odpadu neznáma, dá sa len predpokladať, že sa jedná
prevažne o komunálny odpad. Takmer všetky sa nachádzajú v blízkosti vodného
toku, takže prípadne priesaky nebezpečných látok z nich sú potencionálnym
ohrozením povrchových a podzemných vôd.
V obci prebieha separovaný zber a taktiež je vybudovaná kanalizácia, na ktorú
zatiaľ nie sú napojené všetky domácnosti. Tá vyúsťuje do ČOV v k.ú. Krakovany.
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Za stresové faktory súvisiace s odpadmi, znečistením pôdy a vody, ale aj
ovzdušia môžeme považovať areál Agrodružstva Trebatice, ale najmä hnojové
jamy v poľnokrajine. Ich technický stav je potrebné evidovať, prípadne
prispôsobiť stavu zodpovedajúcemu platným normám.
Odpadové hospodárstvo v obci Trebatice je charakterizované v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trebatice 2005 – 2015 (Lukáčová, et
al., 2005).
Pri usmerňovaní a riadení odpadového hospodárstva je potrebné:
• uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu
druhotných surovín s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,
• zneškodňovať nebezpečné odpady určené na zneškodnenie skládkovaním
vyhovujúcim spôsobom,
• v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu dotvoriť systém triedenia
všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na
zneškodňovanie,
• snažiť sa o kompostovanie biologických odpadov; dotačnými fondmi
podporovať aktivity zamerané na kompostovanie biologického odpadu,
Pri náraste počtu obyvateľov pre návrhové obdobie do roku 2020 o cca 160
obyvateľov, nepredstavuje zásadnú zmenu v odpadovom hospodárstve. Pri
predpokladanom dôslednom dodržiavaní zásad a separovaní odpadov by
množstvo odpadov určených na skládku malo klesať.
A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových
území a dobývacích priestorov
V riešenom území nie sú evidované prieskumné územia, chránené ložiskové
územia ani dobývacie priestory.
A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
V rámci riešeného územia si vyžaduje zvýšenú ochranu:
• urbanistická štruktúra Hlavnej a Hornej ulice,
• regionálny biokoridor vedený v koridore toku Holeška a Dudváh.
• V katastrálnom území obce je zriadený systém melioračných zariadení, ktorým
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a chrániť tieto vodohospodárske diela.
Je to zabudovaný systém melioračných potrubí. Zásobovacie potrubia pre
jednotlivé závlahové sústavy, sú vyznačené vo výkrese č.2 . Navrhované
rozvojové lokality sa týchto potrubných zariadení nedotýkajú.
A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho
fondu na nepoľnohospodárske účely
Plochy pre predpokladaný rozvoj riešeného územia sa nachádzajú tak
v intraviláne ako aj v extraviláne obce Trebatice. Jedná sa prevažne o kvalitný
pôdny fond, parcely sú vedené ako roľa prevažne v súkromnom vlastníctve
a v užívaní súkromných osôb a Agro-družstva Trebatice.
Zábery v extraviláne sú riešené s porovnaním možnosti uspokojovania potrieb
v intraviláne, s ohľadom na ich minimalizovanie a kvalitu pôdy vyjadrenú BPEJ
a hydromelioračné zariadenia. Vzhľadom na to, že obec Trebatice nemá inú
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možnosť rozvoja, ako je rozvoj obce v súlade s ÚPN VÚC Trnavského kraja
s použitím poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu a iné funkcie potrebné pre
trvalo udržateľný rozvoj obce, tieto zábery a použitie poľnohospodárskej pôdy
najlepších skupín kvality podľa zákona č. 220/2004Z.z., v znení neskorších
predpisov sa stali nevyhnutnosťou.
Plán pozemkových úprav, nie je vypracovaný pre riešené katastrálne územia.
Do jeho spracovania bude potrebné zapracovať aj návrh územného plánu. Tieto
dva dokumenty, by mali byť neodlúčiteľnou súčasťou rozvoja obce.
Súčasťou územného plánu je vyhodnotenie záberov PPF v zmysle platnej
legislatívy, pod cesty a ostatné inžinierske siete a inú výstavbu, delené tiež na
etapy, zhodné s etapizáciou inžinierskych sietí vyjadrené vo výkrese použitia
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a v nasledovnej tabuľke.
Poznámka k nasledujúcej tabuľke
V nasledujúcej tabuľke sú označené lokality zaťažené vodnými stavbami, v poslednom
stĺpci tabuľky označené:
* vodná stavba „Závlaha pozemkov Sĺňava IV.“(evid.č. 5211 211)
** vodná stavba „Závlaha pozemkov Piešťany – Nové Mesto, 2.st“.(evid.č. 511 158)
Ani v jednej rozvojovej lokalite, kde dochádza k záberom poľnohospodárskej pôdy, sa
nenachádzajú podzemné potrubné rozvody uvedených závlahových sústav.
*** Takto označené výmery - nedochádza k záberu ale iba k zmene kultúry.
OP - Ostatné plochy
Čísla BPEJ pre jednotlivé lokality sú nasledovné :
L.č.1
0137002
L.č.2
0137002
L.č.3
0138202
0139002
0137002
L.č.4
0117002
0120003
L.č.6
0119002
0120003
L.č.7
0119002
L.č.9
0119002
V tabuľke sú označené len skupiny kvality v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.
A na ďalšej strane je zaradená schematická mapka
„Prehľad BPEJ v k.ú. Trebatice podľa skupín kvality“
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PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE PÔDNEHO FONDU NA UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH
S PERSPEKTÍVNYM VYUŽITÍM PP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
Úhrnná výmera lokality v ha
Lok.
Č.

Katastrálne
územie

1

2

1

Trebatice

Funkč
využitie

3

Predpokladaná
výmera p.p. mimo ZÚ
k 1.1.1990
Z toho

z toho
celkom
ha
v zastav. extravilán
území obce
Celkom
1.1.1990
skupina Vým./v ha/
ha
4

5

6

RD záhrady
1.etapa
Trebatice
RD+BD
Dol.záplotie
1.etapa
Trebatice
cesty
1.etapa

0,873

0,873

-

2,619

2,619

-

0,356

0,356

-

-

-

-

AGD

FO

2a

Trebatice

1,982

1,982

-

-

-

-

AGD

FO

2b

Trebatice

-

-

-

-

-

-

-

-

FO

FO

ZP *

1,500

1,500

FO

0,500

1,200
0.300
0.500

AGD

0,500

2.
4.
2.

AGD

FO

ZP *
5211211
ZP *
5211211

3,000

3,000

1,900+0,850 AGD
0.250
0,300
AGD
0,200
4,000
AGD

FO

-

FO

-

FO

-

výroba
1.etapa
výroba
výhľad

Trebatice Výroba-real.

1,000

Realizuje s

3

Trebatice

výroba
1.etapa
Biokoridor
1.etapa

1,500

-

výroba
1.etapa
zeleň
1.etapa
výroba
2.etapa
výroba
2.etapa
zeleň
2.etapa

3,000

BD
1.etapa
Cesty+IS
1.etapa
RD
1.etapa
Cesty+Is
1.etapa
Ochr. zeleň
1.etapa
RD
2.etapa
Ochr. zeleň
2.etapa
Cesty+IS
2.etapa
RD
2.etapa
Cesty+IS
2.etapa
OV
2.etapa

1,474

0,496

0,096

0,400

RD
1.etapa
Cesty+IS
1.etapa

0,863

0,573

0,290

0,100

0,060

0,040

Rekreácia,
šport,2.etapa

4,668
***

Trebatice
Kocúrice
Trebatice

4b

Trebatice

4b

Trebatice
/Kocúrice/
Trebatice
/Kocúrice/

4b
6a

Trebatice

6a

Trebatice

6b

Trebatice

6b

Trebatice

6b

Trebatice

6c

Trebatice

6c

Trebatice

6c

Trebatice

6d

Trebatice

6d

Trebatice

6d

Trebatice

7a

Trebatice

7a

Trebatice

9

Trebatice

-

8

9

10

11

12

-

-

FO

FO

-

-

AGD

FO

-

-

-

3

4a

7

Užívateľ Vlastník Invest.
p. p.
p. p. zásahy
do pôdy
závlahy
nájom.
odvod.
držiteľ

0,500
***

Zmena
kultúry
-

-

-

0.500
***
4,000

0.500

0.500

4,000

4,000

1.2.
2
1.
2.
2.

1,000

1,000

1,000

1.

1,00

AGD

FO

-

0,500
***

0,500

0,500

1.

0,500

AGD

FO

-

1,447

1,447

1.

1,447

FO

-

0,095

0,095

1.

0,095

AGD

FO

-

FO
FO
FO

-

0,027

0,095
5,446

0,780

0,650

0,650

0,650

0P+1.

0,650

FO
FO
AGD

0,725
***
3,434

0,725

0,725

1.

0.725

AGD

FO

-

3,434

3,434

0,434
3,000

AGD

FO

-

0,579

1.
2.
2.

0.280

2.

0,280

AGD

FO

-

2,599

1.

2,599

AGD

FO

-

0,579
***
0,280
4,128

1,529

4,666

1.

FO+AGD

-

0,400

-

4,668

2.

0,400

AGD

FO

-

0,290

FO

FO

-

1.

0,040

FO

FO

-

2.

4,668

AGD

FO

ZP**
5211158

1.

4,668
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V riešenom území sa nachádzajú závlahové systémy na západe a juhu
a juhovýchode katastrálneho územia, ale tieto nie sú riešením nových
rozvojových plôch dotknuté, až na lokalitu č.3 ač.9, v ktorých síce nie sú
zabudované potrubné závlahové systémy, ale správa Hydromeliorácií ju eviduje
ako zavlažované. V tomto prípade sa ale nebude jednať o zábery potrebné na
vyňatie, jedná sa iba o zmenu kultúry z ornej pôdy na trvalé trávnaté porasty.
A.2.17.Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov
Potenciál obce Trebatice neumožňuje jej ďalší rozvoj v rámci zastavaného
územia, preto návrh riešenia počíta so záberom PPF a rozšírením zastavaného
územia, v ktorom sa dajú uspokojiť potreby a nároky obyvateľov na bytovú
výstavbu a s ňou súvisiacu výstavbu technickej infraštruktúry, riešenia plôch
zelene, rekreácie, športu a pre plochy výroby. Toto rozšírenie sa dotýka
posunutia východnej a západnej hranice a na úseku medzi jestvujúcim
výrobným areálom
a Dudváhom, východnej a južnej hranice. Ostatné
požiadavky, týkajúce sa občianskej vybavenosti základnej sa dajú uspokojiť v
rámci zastavaného územia a v rozsahu vyššej občianskej vybavenosti je to
mimo zastavaného územia v okolitých mestách. Pokiaľ by sa realizoval rozvoj
územia podľa predpokladaných etáp, bude potrebné v II. etape počítať aj so
záberom pôdneho fondu v extraviláne pre občiansku vybavenosť.
S uspokojením ostatných potrieb sa počíta v rámci záujmového územia
s vybavenosťou mesta Piešťany a čiastočne s mestom Vrbové. Hlavne sa jedná
o školstvo, zdravotníctvo, šport a kultúru.
Kvalitatívne rozvoj sídla ovplyvňujú čiastkové problémy, vymenované
v predchádzajúcich kapitolách.
V územnoplánovacej dokumentácii sú preto stanovené zásady pre reguláciu
a doplnenie bytového fondu a občianskej vybavenosti, návrh na odstránenie
dopravných nedostatkov, v návrhu sa počíta s dobudovaním kanalizácie
pripojením všetkých stavieb a prevádzok. Stanovujú sa zásady pre riešenie
problémov životného prostredia s dôrazom na vyriešenie kolízneho vzťahu
ochranného pásma živočíšnej výroby a obytnej zóny a vytvorenia biokoridorov
a odstránenia negatívne pôsobiacich faktorov na životné prostredie, ako sú
hluk, prach a vibrácie. Návrh počíta osadiť vysokú zeleň pozdĺž komunikácií
v obci za ochranným pásmom ciest, za účelom zníženia hluku, prachu, vibrácií.
Výsadbou realizovať vytvorenie vizuálneho dojmu krajinnej bariéry pri vstupe
do obce od Piešťan. Pre zvýšené riziko veternej erózie v otvorenej
poľnohospodárskej krajine bude potrebné nové interakčné prvky v krajine
(zeleň) orientovať kolmo na prevládajúci SZ smer vetra.
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A.2.18 Návrh záväznej časti
Zámerom návrhu riešenia Územného plánu obce Trebatice je vytvoriť pre obec
a jeho spádové územie optimálne podmienky pre aktivity s funkčnou náplňou,
akú si dané sídlo a jeho obyvatelia vyžadujú samozrejme s dôrazom na ochranu
zdravia a životného prostredia.
Pre návrh ÚPN – O Trebatice do r. 2020 v tejto záväznej časti sú zahrnuté
nasledovné zásady a regulatívy:
a.)Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného
využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky
Celková funkčno-prevádzková štruktúra územia nízkopodlažnej zástavby je
navrhnutá tak, aby bola dostatočne flexibilná a pružná pre uplatnenie ľubovolnej
kombinácie prvkov architektúry na vymedzenej ploche podľa potreby a záujmu
konkrétnych investorov. Preto počas spracovania územného plánu sa pracovne
územie riešilo variantne tak, aby bolo možné preukázať výhody a možnosti
jednotlivých spôsobov zástavby na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Rovnako
je snaha vytvárať podmienky pre veľkostnú diferenciáciu pozemkov pre výstavbu
rodinných domov (RD).
Hlavným cieľom bolo navrhnúť kvalitné funkčno-prevádzkové a hmotovopriestorové usporiadanie nových obytných štruktúr
vrátane vytvorenia
komunikačnej kostry a riešenia verejnej zelene a verejných priestranstiev
a rovnako aj ochrannej zelene. V rozsahu primeranom územnému plánu obce sú
stanovené orientačné limity a regulatívy pre riadenie a usmerňovanie
investičného procesu v danom území tak pre bývanie ako aj pre plochy služieb,
obchodu, výroby, infraštruktúry a zelene.
Hlavný dôraz sa kládol na zachovanie najhodnotnejších krajinotvorných prvkov
riešeného územia, hlavne brehových porastov Holešky a Dudváhu s priľahlým
lužným porastom v lokalite Pasienky za humnami. Rovnako zachovať zeleň
okolo veľmi pôsobivej lokality - železničnej trate, ktorá je existujúcim dôkazom
historického diania v tejto oblasti. Keďže železnica je navrhovaná na zrušenie,
našla sa jej nová náplň s obdobnou funkciou a to cyklistická trasa. A celá lokalita
sa dosadí zeleňou. Samozrejme nemôžeme nespomenúť aj solitérne dreviny
(starý dub v západnom rohu katastra, staré hrušky pri železničnej stanici ako aj
dva orechy v lokalite Pasienky za humnami), ktoré si pamätajú dávnejšiu
minulosť územia. Sú veľmi pekným estetickým spestrením poľnohospodárskej
krajiny spolu so stromoradiami popri cestných komunikáciách. V maximálnej
miere zachovať a podporiť všetky prvky krajinnej štruktúry, ktoré v súčinnosti
s ľudskou činnosťou vytvárajú krajinný obraz a charakter sledovaného územia.
Vyšší podiel prírodných a polo prírodných prvkov, okrem toho, že zvýši
ekologickú stabilitu územia, znásobí aj jeho krajinno-estetickú hodnotu a tým ho
učiní príjemnejším a atraktívnejším pre miestnych obyvateľov, potenciálnych
nových prisťahovalcov ale aj pre prípadný rozvoj turizmu v tomto území.
Celková charakteristika sídelného útvaru, jeho funkčná kategória zostáva
v návrhu nezmenená. Súčasná aj výhľadová funkcia obce Trebatice, ako
prímestského sídla je obytná a výrobná, s udržiavaním poľnohospodárskej
výroby viac v rastlinnej forme a s prevahou bývania v rodinných domoch. Bytový
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fond sa javí pri bežnom bonitačnom hodnotení, schopný uspokojovať súčasné
požiadavky, ale predpokladom uspokojenia návrhových a výhľadových
požiadaviek bola potrebná jeho kontinuálna prestavba, dostavba a nová
výstavba. Táto je rozdelená do dvoch etáp pre návrhové obdobie do roku 2020,
bez časového čiastkového určenia, pre jednotlivé etapy. Predpokladá sa, že
jednotlivé lokality sa budú otvárať po etapách, až po naplnení predchádzajúcej
etapy.
Tento fakt ovplyvňuje aj členenie územia. Pôvodná zástavba je sústredená
k Hlavnej a Hornej ulici. V tejto zástavbe sa sporadicky vyskytujú objekty
občianskej vybavenosti v rodinnej zástavbe. Dožitím starých objektov vznikli
prieluky. Táto časť obce je v návrhu navrhnutá na rekonštrukciu a predpokladá
sa jej prestavba, s maximálnym zachovaním jestvujúceho charakteru obce,
s vytvorením obytnej ulice, doplnením chodníkov, parkovísk a verejnej zelene
a v celom úseku sa predpokladá polyfunkčná náplň a to bývanie s vybavenosťou,
obchodmi a službami, aby táto zrekonštruovaná ulica nahradila centrum obce.
Keďže ne tejto ulici sú situované prevažne všetky stavby občianskej vybavenosti
ako je Základná škola, pošta, obchod, kostol, obecný úrad a kultúrny dom, návrh
predpokladá v tejto polohe aj ich dopĺňanie o sociálne služby, stravovanie,
ubytovanie v súkromí a ostatné služby obyvateľstvu a to zhodnotením doposiaľ
nevyužívaných stavieb bývania alebo ich častí, pre tieto funkcie. Nevylučuje sa
aby objekty občianskej vybavenosti vznikali rozptýlené medzi obytnými objektmi
ale hlavne na hlavnej ulici a predovšetkým v novovzniknutom centre obce.
V centre sa nachádzajú objemovo väčšie zariadenia občianskej vybavenosti ako
je kostol, škola, kultúrny dom a predajňa potravín, pohostinstva a cukrárne, ktoré
sa nachádzajú v blízkosti ťažiska sídla. V tejto polohe sú dostatočné plošné
rezervy pre doplnenie tejto občianskej vybavenosti. Tieto objekty sú v návrhu
doplnené vysokou i nízkou zeleňou a účelovými zariadeniami ako je parkovanie,
spevnené plochy pešieho charakteru a plochy zelene.
Novšia zástavba je situovaná do okrajových častí sídla v rovnobežných uliciach
s Hlavou ulicou teda v severojužnom smerovaní. Návrh predpokladá rozvoj sídla
juhovýchodným smerom, čím sa navrhované povýšenie Hlavnej ulice na centrum
stane skutočnosťou, pretože bude rovnomerne obostavná novými ulicami tak zo
západnej ako aj južnej strany. V tejto východnej časti sídla zástavba plynule
zrastá s rekreačnou a športovou funkciou v lokalite za železnicou a so samotnou
trasou nového cyklochodníka.
Nové plochy pre bývanie sú situované do troch polôh a zaberajú aj plochy
poľnohospodárskeho pôdneho fondu tak v zastavanom území ako aj v
extraviláne.
Preto návrh rieši aj rozšírenie hraníc zastavaného územia.
Samozrejme je nutné tieto zábery mimo zastavané územie členiť na etapy . Do
prvej etapy je zahrnutá lokalita č.1 /záhrady a Dolné záplotie /južne od centra,
v zastavanom území. Na východe je to v prvej etape lokalita č.7a, ktorej časť
zasahuje do súkromných záhrad v zastavanom území a časť sa rozprestiera
mimo zastavaného územia. Južne od tejto lokality sa rozprestierajú plochy pre
bývanie začlenené do I. a II. etapy, V prvej etape sa počíta s výstavbou lokality č.
6b, s malou časťou zasahujúcou do záhrad a väčšia časť sa rozprestiera od
hranice zastavaného územia po bývalú trasu železnice. Taktiež do I.etapy je
zaradená lokalita č.6a vyčlenená pre výstavbu nízko podlažného hromadného
bývania. Tiež menšou časťou zasahuje do zastavaného územia a väčšou do
extravilánu. Lokalita 6c je zaradená do II.etapy a celá sa nachádza v extraviláne.
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Lokalita 6d patrí do II.etapy, je rozdelená na plochy občianskej vybavenosti a na
plochu bývania. Táto lokalita zaberá tak záhrady v zastavanom území ako aj
plochu v extraviláne až po záplavové územie popri Holeške.
Pre výrobu sú vyčlenené plochy na juhu a juhovýchode územia, lokalita č.4a
v I.etape a č.4b v II.etape. V oboch prípadoch sa jedná o extravilán. Lokalita č.3,
v I.etape, je to plocha na severe územia v extraviláne, za cestou II/499. Návrh
rieši aj plochy pre rozvoj ľahkého priemyslu, výroby s skladov, v lokalite č.2,
v prvej etape, v zastavanom území, čím sa predpokladá vytvorenie nových
pracovných príležitostí. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná lokalita je v tesnej
blízkosti jestvujúcej obytnej funkcie, pri výbere výrobných zariadení bude
potrebné klásť výrazný dôraz na ochranu životného prostredia a ochranu
bezpečnosti a zdravia obyvateľstva.
Pre rekreáciu a šport sú vytvorené plochy, tak na juhu ako aj na severovýchode
územia. Na juhu sú to jestvujúce zariadenia. Športové ihrisko je situované na
južnom okraji zastavaného územia v tesnej blízkosti priemyselného areálu.
S jeho rozšírením sa neuvažuje. Na jeho kvalitatívne zhodnotenie je v danej
lokalite dostatočný priestor.
Na severozápade je navrhovaná lokalita č.9 v I.etape, pre šport a rekreáciu,
rozprestierajúca sa medzi železnicou a Holeškou. Cyklotrasa v koridore
železnice je na celo úseku katastrálneho územia zaradená do lokality č.8 a do
druhej etapy.
Na západnom okraji obce je lokalizované jedno hospodárske stredisko Agrodružstva Trebatice, kde sa nachádzajú priestory živočíšnej výroby, objekty
mechanizácie, skladovacie priestory a objekty administratívy. Do tejto polohy
návrh umiestnil aj miestne kompostovisko pre zhodnotenie drevného a ostatného
biologického odpadu.
V návrhu nie sú vyčlenené plochy pre chov hospodárskych zvierat, pre formu
samostatne hospodáriacich roľníkov, pretože pre zachovanie ochranných pásiem
a dodržiavanie hygienických zásad v tomto zastavanom území, nie je takáto
funkcia žiadaná. Drobný chov pre vlastné potreby je možné uskutočňovať pri
vlastnom bývaní, za predpokladu prísneho dodržania hygienických zásad. Za
neprípustné návrh považuje umiestňovanie, aj keď drobného chovu v novo
navrhovaných lokalitách č.1, 6a. V ostatných lokalitách návrh predpokladá, že
podmienky pre vedenie drobného chovu zvierat, vydá obec formou Všeobecného
nariadenia obce .
Jedinou výškovou dominantou je kostol a objekt zrekonštruovanej Základnej
školy. Cenným urbanistickým priestorom sa stáva novo budované centrum, ktoré
po dobudovaní a doplnení súvislou a rozptýlenou zeleňou podporí faktické
ťažisko obce Trebatice.
b.) Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky pre využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia
jednotlivých plôch
Využívanie územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia( čísla lokalít
sú vyznačené podrobne vo výkrese č. 7)
1a - Brehové porasty s vodnými tokmi (aj vyschnuté koryto Dudváhu), lužný lesík,
ďalšie existujúce a navrhované prvky NDV a ÚSES
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Dominantné využitie: ekostabilizačné plochy, doplňujúca výsadba pôvodných
druhov drevín
Prípustné využitie: prírodná zóna s ľahkým rekreačno-turistickým využitím
s rešpektovaním a zachovaním prírodného charakteru územia
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy v okrajových zónach
Neprípustné a nevhodné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie
územia, bývanie, bývanie s vysokým zastúpením zelene (ďalej len čisté bývanie),
občianska vybavenosť, výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
1b - Existujúce a navrhované prvky NDV a ÚSES, poľné cesty, navrhované
vychádzkové a cyklistické trasy
Dominantné využitie: ekostabilizačné plochy, doplňujúca výsadba pôvodných
druhov drevín, prírodná zóna s ľahkým rekreačno-turistickým využitím, s tým
súvisiace účelové komunikácie
Prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy
Podmienečne prípustné využitie: dopravné a technické vybavenie územia
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
1c - Maloblokové pole medzi železnicou a lužným lesíkom
Dominantné využitie: ekostabilizačné plochy, doplňujúca výsadba pôvodných
druhov drevín a travinno-bylinných porastov, zväčšenie existujúceho lužného
porastu aspoň na 1.5ha a ostatnú plochu poľa využívať ako TTP – lesostep.
Prípustné využitie: prírodná zóna s rekreačno-turistickým využitím v okrajových
častiach s rešpektovaním a zachovaním prírodného charakteru územia;
maloblokový extenzívny spôsob obhospodarovania s dôrazom na ochranu
podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu najúrodnejších pôd.
Podmienečne prípustné využitie: rekreácia, bez trvalých stavieb.
Neprípustné a nevhodné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie
územia, bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť, výroba, sklady,
stavebníctvo, výrobné služby .
2a - Obecný parčík, verejná zeleň
Dominantné využitie: plochy oddychu, verejná zeleň (ekostabilizačná, hygienická,
klimatická, izolačná)
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
2b - Areály škôlky, školy, cintorín, zeleň v okolí pamiatok
Dominantné využitie: vyhradená zeleň (ekostabilizačná, hygienická, klimatická,
izolačná); špeciálna zeleň (ekostabilizačná, hygienická, klimatická, izolačná)
Prípustné využitie: oddychové plochy pre užívateľov vyhradeného areálu
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy v okrajových
zónach, komunikácie, dopravné a technické vybavenie
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
2e - Sprievodná vegetácia komunikácii
Dominantné využitie: sprievodná zeleň (ekostabilizačná, hygienická, klimatická,
izolačná, ochranná)
Prípustné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie, športovorekreačné plochy (napr. cyklotrasy)
Podmienečne prípustné využitie:
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Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
3a - Detské ihrisko v obci, futbalové ihrisko
Dominantné využitie: športovo-rekreačné plochy; oddychové plochy pre
užívateľov areálu; doplňujúca okrajová výsadba pôvodných druhov drevín
Prípustné využitie: ekostabilizačná (výsadba zelene)
Podmienečne prípustné využitie: dopravné a technické vybavenie územia,
občianska vybavenosť
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, výroba, sklady,
stavebníctvo, výrobné služby
3b - Motokárska dráha
Dominantné využitie: športovo-rekreačné plochy so zastúpením vyhradenej
zelene, doplňujúca okrajová výsadba pôvodných druhov drevín s prevládajúcou
izolačnou funkciou
Prípustné využitie: komunikácie, dopravné a technické vybavenie územia pre
športovo-rekreačné účely,
Podmienečne prípustné využitie: občianska vybavenosť, výroba, sklady,
stavebníctvo, výrobné služby
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie
3c - Záhrady východne od bývalého koryta Mladej Holešky
Dominantné využitie: súkromná zeleň (úžitková, ekostabilizačná, hygienická,
klimatická, estetická funkcia)
Prípustné využitie: verejná zeleň s rekreačno-oddychovým využitím
s rešpektovaním a zachovaním existujúcich porastov, doplňujúca výsadba
pôvodných druhov drevín, (funkcia ekostabilizačná, hygienická, klimatická)
Podmienečne prípustné využitie: športovo-rekreačné plochy v okrajových
zónach; bývanie, čisté bývanie
Nevhodné využitie:, občianska vybavenosť, výroba, sklady, stavebníctvo,
výrobné služby
4a - Orná pôda lokality „Druhý a Tretí hon“
Dominantné využitie: trvalo-udržateľné obhospodárovanie so zvýšením
zastúpenia prvkov NDV s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné
oblasti) a na ochranu najúrodnejších pôd, na ochranu pôdy pred eróziou,
doplňujúca výsadba pôvodných druhov drevín pozdĺž poľných ciest a v rámci
NDV
Prípustné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba;
veľkobloková intenzívna poľnohospodárska výroba; oddychová, športovorekreačné plochy v okrajových zónach (poľné cesty); komunikácie v okrajových
zónach (poľné prístupové cesty k pozemkom)
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
4b - Pole medzi obcou a železnicou v lokalite „Kapustniská“ nad poľnou cestou
Dominantné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba
s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu
najúrodnejších pôd
Prípustné využitie: oddychová, športovo-rekreačné plochy v okrajových zónach
(poľné cesty), čisté bývanie
Podmienečne prípustné využitie: bývanie, občianska vybavenosť
Neprípustné a nevhodné využitie: výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
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4c, 4d - Pole medzi železnicou a Holeškou v lokalite „Pasienky za humnami“
Dominantné využitie: maloblokový extenzívny spôsob obhospodarovania
s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu
najúrodnejších pôd
Prípustné využitie: zóna so športovo-rekreačnou funkciou s rešpektovaním
a zachovaním pôvodných porastov, s výsadbou zelene tvorenej pôvodnými
druhmi drevín; vodné plochy na základe hydrologického posudku
Podmienečne prípustné využitie: komunikácie pre účely rekreácie a bývania
Neprípustné a nevhodné využitie: hromadné bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
4e - Polia v lokalitách „Pasienky, Kosené lúky, Pasienky za humnami, Ovŕšok“
Dominantné využitie: maloblokový extenzívny spôsob obhospodarovania
s dôrazom na ochranu podzemných vôd (zraniteľné oblasti) a na ochranu
najúrodnejších pôd
Prípustné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba;
veľkobloková intenzívna poľnohospodárska výroba; komunikácie v okrajových
zónach (poľné prístupové cesty k pozemkom); oddychová, športovo-rekreačné
plochy v okrajových zónach (poľné cesty),
Podmienečne prípustné využitie: pre životné prostredie nezávadná výroba,
sklady, stavebníctvo, výrobné služby
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť
4f - Lokality „Lúky za Dudváhom“ a niektoré plochy v lokalitách „Druhý a Tretí
hon“
Dominantné využitie: trvalo-udržateľné obhospodárovanie, doplňujúca výsadba
pôvodných druhov drevín pozdĺž poľných ciest a v rámci NDV
Prípustné využitie: malo bloková extenzívna poľnohospodárska výroba;
veľkobloková intenzívna poľnohospodárska výroba; oddychová, športovorekreačné plochy v okrajových zónach (poľné cesty); komunikácie (poľné
prístupové cesty k pozemkom)
Podmienečne prípustné využitie: rekreácia
Neprípustné a nevhodné využitie: bývanie, čisté bývanie, občianska vybavenosť,
výroba, sklady, stavebníctvo, výrobné služby
Pri vyššie uvádzaných návrhoch je potrebné rešpektovať všetky ochranné pásma
ako aj záplavové územie vodného toku.
Všetky rozvojové lokality rešpektujú hore uvedené podmienky vo vzťahu
k ekologickej únosnosti územia, aj keď nie vždy je možné pri rozvoji dodržiavať
striktne dané dominantné využitia ale návrh rešpektuje prípustné
a podmienečne prípustné pre zmenu funkčného využitia územia ale nikdy
nezaradil neprípustné funkcie do jednotlivých rozvojových lokalít.
Poľnohospodárstvo
Návrh preberá koncepciu poľnohospodárskej výroby a sídlo Agro-družstva aj
s jeho hospodárskymi plochami plne rešpektuje, až na plochy, ktoré bude
potrebné vyňať z poľnohospodárskej pôdy alebo zmeniť ich kultúru.
Samostatne hospodáriaci roľníci so živočíšnou výrobou v zastavanom území
obce nie sú žiaduci. V rastlinnej výrobe je umožnené na svojich pozemkoch tak
v intraviláne ako aj v extraviláne hospodáriť aj formou samostatne
hospodáriaceho roľníka.
Obec Trebatice sa nachádza v poľnohospodárskej krajine s veľmi vhodnými
podmienkami na poľnohospodársku výrobu. Aby územie bolo podporené aj
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z hľadiska ekologickej stability, je nutné podporiť diverzitu územia
v poľnohospodárskej krajine. Preto je potrebné zmenšiť veľkobloky
poľnohospodárskej pôdy tým, že v krajine vzniknú nepravidelné remízky tvorené
nelesnou stromovou a krovitou vegetáciou.
Navrhovanou výsadbou vetrolamov, ozelenením poľných ciest a zakladaním
ostrovčekov nelesnej stromovej a krovitej vegetácie sa podporí ochrana pôdy
a zabráni sa veternej a vodnej erózii územia, hlavne na západe riešeného
územia.
Priemyselná výroba
Návrh predpokladá vzhľadom na polohu obce stavebný rozvoj obce, tým aj
množstvo pracovných príležitostí v oblasti stavebníctva.
Návrh rieši aj plochy pre rozvoj ľahkého priemyslu, výroby s skladov, v lokalite
č.2, 3, 4a, 4b, a okraj lokality č.6b. Jedná sa o doplnenie a rozšírenie už
jestvujúcej výrobnej a skladovej funkcie v území na južnom okraji intravilánu a
severozápadnom okraji intravilánu a novej lokality na východnom a
juhovýchodnom okraji intravilánu, čím sa predpokladá vytvorenie nových
pracovných príležitostí. Z hľadiska ekologickej únosnosti sa jedná
o podmienečne vhodné územia a vzhľadom k tomu, že navrhované lokality sú
prevažne v tesnej blízkosti jestvujúcej bytovej zástavby aj navrhovanej lokality
č.6b a 6c s navrhovanou obytnou funkciou a taktiež v kontakte s voľnou krajinou,
pri výbere výrobných zariadení bude potrebné klásť výrazný dôraz pri využívaní
tohto územia hlavne na ochranu životného prostredia a ochranu bezpečnosti a
zdravia obyvateľstva.
Lesné hospodárstvo
Vzhľadom na absenciu lesných porastov, v krajine záujmového územia lesné
hospodárenie nie je predmetom návrhu.
Ťažba nerastných surovín
Ťažba nerastných surovín sa v území nerealizuje.
Cestovný ruch, rekreácia a využívanie voľného času
Vzhľadom na to, že samotné sídlo ako i jeho okolie poskytujú potenciálne
vhodné podmienky pre krátkodobú rekreáciu je možné navrhovanými
opatreniami podporiť vidiecky a poznávací turizmus v tejto oblasti a to využitím
potenciálu pre cykloturistiku, ktorú návrh podporil v území cyklistickou
turistickou trasou. Návrh sa týka podpory vzniku cyklotrasy orientovanej na
poznávanie sakrálnych prvkov krajiny a navrhované trasy budú hlavne
zamerané na prepojenie obce s mestom Piešťany a riekou Váh a napojenie na
Vážsku magistrálu a taktiež na prepojenie s mestom Vrbové a cyklotrasou
malokarpatského regiónu.
Bývanie, zeleň a technická infraštruktúra
Záujmové územie je z urbanistického hľadiska vhodné na realizáciu nových
zámerov, tak pre bývanie, výrobu ako aj rekreáciu.
Nové zámery sú citlivo vkladané do krajiny tak, aby nenarušili jej typický
krajinný ráz a zároveň limity určujú ďalší urbanizačný rast, kde je plánovaná
výstavba nových ulíc, počíta sa tu s potenciálnym uličným stromoradím. Nové
verejné sadové úpravy je nutné zapracovať do PD v štádiu spracovávania zóny
alebo ÚŠ a následného územného rozhodnutia. Stavebná čiara v novo
navrhovaných lokalitách, pri obojstrannej zástavbe bude vzájomne vzdialená od
protiľahlej stavebnej čiary minimálne 18,0m, dostatočná by bola 22m.
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Zástavba v lokalitách pre bývanie je nízko podlažná, zameraná na rodinné
domy samostatne stojace. Plochy pred domami budú dotvárať verejnú zeleň aj
keď budú vlastníctvom súkromných osôb.
Je neprípustné aby sa výstavba realizovala bez rešpektovania etapizácie. Teda
až po zaplnení lokalít v 1. etape je možné zahájiť výstavbu v nasledujúcej etape
atď.
V súkromných záhradách je možné začať výstavbu samotných domov až po
vybudovaní inžinierskych sietí. Je neprípustné, aby stavby vznikali s vecným
bremenom na sprístupnenie a vedenie prípojok cez pozemok pôvodnej
zástavby orientovanej k inej ulici.
Je neprípustné umiestňovať na novo navrhovaných pozemkoch hospodárske
dvory pre chov hospodárskych zvierat, ani výrobné zariadenia, ako sú
autodielne, lakovne,... Záhrady budú využívané len ako rekreačné v blízkosti
stavieb a hospodárske, pre pestovanie zeleniny.
Je neprípustné, aby na pozemku vznikali hospodárske stavby za účelom
podnikania v poľnohospodárstve. Garáž by mala byť súčasťou stavby
rodinného domu, alebo ako sólo stavba ale maximálna dĺžka komunikácie k nej
by nemala presiahnuť 20m od čelnej majetkovej hranice.
Zástavba bytových domov je tiež nízko podlažná, maximálne štvorpodlažná so
zvýšeným prízemím. Okolitý pozemok bude riešený pre bezpečný prístup
k stavbám, parkovanie a ostatné plochy budú riešené ako verejná zeleň
a ihriská.
Všetky inžinierske siete okrem cesty budú realizované ako podzemné stavby.
c.) Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
Občianska vybavenosť je v návrhu sústredená do centra obce pozdĺž Hlavnej
ulice. Návrh ju v tejto polohe zachováva a vhodne dopĺňa, ulicu navrhuje na
rekonštrukciu s vytvorením hodnotného ťažiska obce v úseku od Základnej
školy po obecný úrad. V tomto ťažisku sa nachádza aj kostol, okolo ktorého sa
vytvára verejné priestranstvo s verejnou zeleňou a hodnotná oddychová plocha
zadnej časti na pozemku k nemu priľahlom.
V priestoroch školského areálu je nedostatok plôch pre športoviská, preto návrh
predpokladá používanie športoviska v areáli zdravia aj pre potreby školy. Pre
zvýšenie zelene okolo školy je navrhnutá plocha vyhradenej zelene za
školským dvorom. Ak sa preukáže potreba rozšírenia základného školstva
návrh vyčlenil plochu v jej susedstve južne od školy a to zaradením do druhej
etapy výstavby. Návrh predpokladá aj rozšíriť vybavenosť v polohe susedného
objektu k obecnému úradu a kultúrnemu domu a tým sústrediť celú vybavenosť
do jedného centra. Ostatné objekty občianskeho vybavenia ako sú služby
obyvateľstvu, sociálne služby, drobná výroba súvisiaca so službami, obchodná
sieť a drobné prevádzky s tým súvisiace, sú rozmiestnené blízko centra a môžu
byť aj súčasťou pozemkov rodinných domov, za predpokladu, že budú
budované a prevádzkované v súlade s platnými normami a právnymi predpismi
a svojou činnosťou nebudú narúšať obytnú zónu a budú prevádzkované
v súlade s dobrými mravmi.
d.) Zásady a regulatívy pre
a technického vybavenia územia

umiestnenie

verejného

dopravného
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Návrh komunikačných trás
Regulatívy priestorového usporiadania územia – Trasy a parametre líniových
doprav. stavieb.
• Pri cestách II. triedy v obci postupne dobudovať obojstranné chodníky,
rozšíriť mosty a priepusty.
• Na jestvujúcich MK vybudovať uličnú úpravu v parametroch vyžadovaných
STN 736110. V prípadoch, kde to priestor nedovolí, zvoliť pomocou
dopravného značenia režim ukľudnenia, prípadne zjednosmernenia MK,
alebo vybudovať výhybne.
• Novo navrhované komunikácie zaradiť do systému miestnych komunikácií
a realizovať ich v súlade s parametrami uvedenými v platných právnych
predpisoch a v norme pre nové komunikácie.
• Pripraviť
a zrealizovať
pomenovanie
novo
navrhovaných
ulíc
s dočíslovaním navrhovaných domov alebo prečíslovaním celej obce.
• Na celom území obce obnoviť vodorovné a zvislé dopravné značenie
všetkých ciest a doplniť značenie cyklotrasy.
• Vodorovným a zvislým dopravným značením označiť autobusové zastávky
a parkoviská.
• Doplniť informačný systém zvislým značením. Hlavne sa jedná o
pomenovanie ulíc, názvy lokalít a smerovky k hlavným objektom miestnej
správy, občianskej vybavenosti, rekreačných zariadení a športovísk,
prípadne ich doplniť medzinárodnými piktogramami.
• Pri výstavbe a tvorbe nových ulíc dodržiavať všetky ochranné pásma,
týkajúce sa dopravy.
Lokalizácia dopravných zariadení
V riešenom území sa nenachádzajú a ani sa nenavrhujú ostatné druhy
dopravných zariadení.
Navrhovaný systém zásobovania pitnou vodou
Súčasný systém zásobovania pitnou vodou navrhujeme zachovať aj vo
výhľadovom období s tým, že v novovytvorených stavebných obvodoch budú
doplnené nové rozvodné potrubia DN 100. Každý novovytvorený stavebný obvod
bude zokruhovaný z hlavným rozvodným potrubím, čím budú vylepšené tlakové
pomery v celej obci Trebatice. Súčasťou tohto potrubia budú aj požiarne
hydranty, pre protipožiarne zabezpečenie.
Ku koncu roku 2020 uvažujeme zo 100% napojením obyvateľov na obecný
vodovod.
Návrh územného plánu obce odporúčame dodržať tieto zásady a regulatívy:
• Zvýšená spotreba vody v roku 2020 bude aj naďalej krytá zo SKV
Piešťany - Trnava s akumuláciou vo vodojeme Vrbové.
• Rozšírenie vodovodnej siete a hlavne zokruhovanie koncových vetiev
siete.
• Návrh vodovodnej siete do plánovaných lokalít určených pre výstavbu
individuálnych rodinných domov.
• Orientovať výstavbu obce tak, aby bola jestvujúca vodovodná sieť –
v maximálnej miere využitá.
• Chrániť vodné zdroje a kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia
aj vo vonkajšom pásme hygienickej ochrany druhého stupňa
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•

Dodržať ustanovenia Zákona o vodách /vodného zákona/ č. 364/2004 Zb.
o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zásadami
smerného Vodohospodárskeho plánu a STN.

Navrhovaný systém kanalizácie
Splašková kanalizácia je kapacitne navrhnutá a zrealizovaná s dostatočnou
rezervou aj pre výhľadové rozšírenie obce Trebatice. V novovytvorených
stavebných obvodoch budú doplnené nové vetvy splaškovej kanalizácie DN 250,
ktoré budú napojené na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. Prípadné osadenie
pomocných čerpacích staníc navrhovanej splaškovej kanalizácie bude spresnené
v ďalšom stupni dokumentácie, po výškopisnom zameraní novovytvorených
stavebných obvodov.
Ku koncu roku 2020 uvažujeme zo 100% napojením domov na splaškovú
kanalizáciu.
Do splaškovej kanalizácie budú zaústené len splaškové vody. Prípadné
priemyselné odpadové vody resp. odpadové od hospodárskych zvierat, ktoré
môžu vznikať v pripravovanej lokalite pre drobné priemyselné prevádzky resp.
v poľnohospodárskom družstve musia byť pred zaústením do splaškovej
kanalizácie vyčistené samostatne.
Dažďové vody
Odvedenie dažďových vôd zostane nezmenené, z obce sú odvádzané
povrchovovo do miestnych recipientov Holeška a do suchého koryta v mieste
Kapustnísk resp. do najnižších miest terénu, kde voľne vsakujú, alebo sú
zrealizované dielčie úseky dažďovej kanaklizácie zaústené do vsakovacích
zariadení, tam kde to vsakovacie pomery územia obce dovoľujú a sú dané
geologickým podložím.
V návrhu ÚPN O Trebatice je dodržaná záväzná časť ÚPN VUC Trnavského
kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov.
Pri návrhu územného plánu obce odporúčame dodržať tieto zásady a regulatívy:
• Dobudovanie delenej kanalizačnej siete do navrhovanej zástavby.
• Splašková kanalizácia je navrhnutá aj na plánovanú výstavbu. Po napojení
rodinných domov a občianskej vybavenosti obce jestvujúce žumpy zrušiť.
• Dažďovú kanalizáciu vybudovať podľa štúdie TREBATICE odvedenie
dažďových vôd.
• Dažďovú kanalizáciu dobudovať tak, aby bola jestvujúca dažďová
kanalizácia využitá. Na novej dažďovej kanalizácii navrhnúť usadzovacie
objekty.
• Dodržať ustanovenia Zákona o vodách /vodného zákona/ č. 364/2004 Zb.. o
ochrane akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zásadami
smerného Vodohospodárskeho plánu a STN.
• Dodržať ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení
Vodné toky a vodohospodárske zariadenia
Pre zlepšenie zlého stavu v obci bez pretekajúceho toku je nutné urobiť úpravy
na hati v Čachticiach a zrevitalizovať celý tok Dudváhu v obciach Trebatice,
Krakovany, Ostrov, Podolie, Častkovce a Čachtice vybudovaním spojovacieho
kanála Dubová - Dudváh v Častkovciach.
Pri návrhu územného plánu obce odporúčame dodržať tieto zásady a regulatívy:
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•

•
•
•

•

Revitalizovať toky, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnatých
porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na
realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.
Pri revitalizácii horného toku povodia Dudváhu postupovať podľa projektu
„Zahraničná pomoc vracia život povodiu Dudváhu i regiónu“
Vylúčiť akékoľvek zaústenie odpadových vôd priamo do recipientov a tým
zlepšiť čistotu potokov.
Dodržať ustanovenia Zákona o vodách /vodného zákona/ č. 364/2004 Z.z. o
ochrane akosti povrchových a podzemných vôd v súlade so zásadami
smerného Vodohospodárskeho plánu a príslušné platné normy (STN 73
6822, 75 2102, atď.).Ponechať manipulačný pás pre údržbu a povodňovú
aktivitu v šírke min. 4 m od brehovej čiary vodných tokov.
Lokality č. 3 a 9 sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby. Lokalita
č.3 stavby „Závlaha pozemkov Sĺňava IV." (evid.č. 5211 211). Stavba bola
daná do užívania v r. 1986 s celkovou výmerou 1214 ha. Priamo na
pozemkoch uvedenej lokality sa podzemné rozvody závlahovej vody
nenachádzajú. Lokalita č.9 pre šport a rekreáciu sa nachádza v záujmovom
území vodnej stavby „ZP Piešťany – Nové mesto, 2.st.“ (evid.č. 5211 159),
ktorá bola daná do užívania v roku 1974 s celkovou výmerou 2721 ha.
Priamo na pozemkoch uvedenej lokality sa podzemný rozvod závlahovej
vody nenachádza. Tieto zariadenia sú v správe Hydromeliorácie, š. p.
Preto treba tieto stavby rešpektovať pri podrobnejšom riešení s prihliadnutím
na ich spoločenskú hodnotu.

Návrh riešenia energetiky
- Zásobovanie plynom a rozvod plynu
Výkon jestvujúcej regulačnej stanice 1200 m3/h, by mohol byť dostatočný, bude
to však závisieť najmä od rozsahu a charakteru výroby v navrhnutých lokalitách.
Toto bude upresnené v územnom pláne zóny pre jednotlivé výrobné lokality.
Aby bolo možné komplexne posúdiť výkon RS a zosúladiť tento stav
s navrhovanými potrebami je nutné vypracovať podrobnejšie spracovanie
jednotlivých lokalít a to v dalšom stupni, pri vypracovaní územného plánu zóny
alebo overovacími štúdiami určiť tieto potreby pre jednotlivé lokality a doplnením
generelu plynofikácie obce Trebatice, v súčinnosti so správcom a dodávateľom
plynu riešiť túto úlohu.
Záväzné opatrenia do Územného plánu :
• dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských
zariadení SPP - distribúcia, a.s., v zmysle zákona 656/2004 Z.z..
• dodržať požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských zariadení
stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach zákona 656/2004 Z.z., Vyhl.
ÚBP SR č. 718/2002 Z.z., Vyhl. MH SR č. 265/1999 Z.z. a príslušných STN.
• doplniť generel plynofikácie obce o nové lokality
- Zásobovanie elektrickou energiou
Na základe predpokladaného odberu elektrickej energie pre navrhované etapy
v jednotlivých lokalitách a vychádzajúc z jestvujúceho stavu s prihliadnutím na
zásobovanie el. energiou novovytvorenej lokality Dolné záplotie, na juhozápade
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skutočne zastavaného územia sa navrhuje nasledovné riešenie, ktoré sa
navrhuje po jednotlivých lokalitách a etapách :
Lokalita č.1 bývanie -1 etapa vyžaduje vybudovanie novej kioskovej trafostanice
TS 2 o výkone 1x630 kVA.
Vzhľadom k tomu, že lokalita je už projektovo pripravená návrh rešpektuje
umiestnenie trafostanice, ktorá je navrhnutá tak, aby svojím výkonom
zabezpečovala zásobovanie rovnomerne pre celú lokalitu, čím by sa vytvorila
možnosť napájania aj jestvujúcej časti obce ktorá bola napájaná z TS2.
Lokalita č.2 výroba – I.etapa nevyžaduje novú trafostanicu navrhovaná
trafostanica TS 2 v lokalite č.1 postačuje aj pre túto lokalitu.
Lokalita č.3 výroba - I. etapa je riešená v rámci už začatej realizácie z TS 6250kVA
Lokalita č.4 výroba I. a II. etapa bude zabezpečená zo samostatnej TS12400kVA, ktorej presná kapacita sa určí v územnom pláne zóny
Lokalita č.6b bývanie RD+BD I.etapa je zásobená z novej TS11-1000kVA
Lokalita č.6c bývanie II. etapa je napojená z jestvujúcej TS7- 400kVA po jej
rekonštrukcii - z 250 na 400 kVA, ktorá by slúžila aj pre napojenie jestvujúceho
bývania v danej lokalite
Lokalita č.7a lokalita pre bývanie bude zásobená el. energiou z jestvujúcej
trafostanice TS 1 630 kVA , z 250 kVA na 630 kVA, ktorá po jej rekonštrukcii
môže slúžiť aj pre lokalitu č.6d v druhej etape a lokalitu č. 9 v prvej etape.
Trafostanicu TS3-250kVA, zrekonštruovať zo 160kVA na 250kVA, aby bolo
možné doplniť túto lokalitu určenú pre výrobu ďalšími malými výrobnými
podnikmi.
Charakteristika systému zásobovania a návrh riešenia
Zo strany vn 22 kV sa jednotlivé trafostanice budú napájať káblovým vedením
AXEVCEY 3x70 v zemi z jestvujúcich vedení vn. Návrh odporúča uložiť postupne
všetky aj jestvujúce nn rozvody do zeme
Z uvedených predpokladov zvýšenia odberu elektrickej energie bude potrebné
zvýšiť výkon jestvujúcich trafostaníc, a výstavbu dvoch nových trafostaníc.
Nové rozvody distribučnej siete realizovať výlučne káblami uloženými v zemi
s úvahou postupnej výmeny jestvujúcich vzdušných distribučných vedení .
Podobne je to aj pri rozvode vonkajšieho osvetlenia.
Telekomunikácie
Spoje a zariadenia spojov
Všetky nové rozvody ako telefónne, miestneho rozhlasu, zavedenie káblovej
televízie, prípadne iné realizovať výlučne káblami uloženými v zemi, s úvahou
postupnej výmeny jestvujúcich vzdušných vedení.
Dosiahnutie plánovaného stavu hustoty telefónnych staníc, min 1/Bj a
poskytovanie širokopásmových telefónnych služieb (ISDN atď.), si teda
vyžadovalo nasledovné riešenie:
• vybudovať novú sekundárnu prístupovú sieť dostatočnej kapacity pre celú
obec
• zrekonštruovať jestvujúce telefónne rozvody a v celej obci v prípade ich
realizácie sa navrhujú jestvujúce vzdušné telekomunikačné siete uložiť do
zeme.
• v lokalitách novej výstavby všetky telekomunikačné, oznamovacie prípadne
zabezpečovacie rozvody realizovať v zemi
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• Dodržiavať ochranné pásma týchto zariadení
Miestny rozhlas
Šírenie obecných správ sa zabezpečí miestným rozhlasom, ktorého rozvod je
prostrednictvom vzdušných vedení po stlpoch a návrh predpokladá, že sa
postupne rozvod uloží káblom do zeme.
Rozvod miestneho rozhlasu v navrhovaných rozvojových lokalitách sa v
jednotlivých etapach zrealizuje káblom v zemi len v najnutnejších prípadoch
vzdušným vedením.
Je však potrebné v rámci jednotlivých etáp zabezpečiť potrebný zvukový výkon
jestvujúcej rozhlasovej ústredne t.j. osadením potrebných zosiľovacích súprav stojanov.
Kábelová televízia
V jednotlivých lokalitach a ich etapach zrealizovať potrebné rozvody, kábelovej
televízie, ktoré by s prevedením rozvodov kábelovej televízie v jestvujúcej časti
obce a potrebného strojného zariadenia zabezpečili možnosť širšieho a
kvalitnejšieho príjmu nielen televízneho signálu, ale aj ďalších činností, pre celú
obec, ktoré kábelová televízia umožňuje.
Protipožiarne zabezpečenie
Obec v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 314/2001 je povinná zriadiť obecný
hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Zároveň
musí zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po prijatí správy ohlasovňou požiaru
o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení poplachu sa dodržal
časový limit výjazdu do 10-tich minút. Obecný hasičský zbor sa považuje za
akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu
pripravení pre výjazd na zásah najmenej jeho štyria členovia. Za minimálne
vybavenie obecného hasičského zboru sa požaduje: akcieschopná cisternovú
automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou;
hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti
najmenej 300m; osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní
požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca
alebo člena hasičského družstva; vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie
a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.
Z hľadiska zabezpečenia protipovodňového zabezpečenia, rešpektovať
záplavové územie nestavať v tomto území stavby a pre lepšiu priepustnosť, je
navrhnutá rekonštrukcia a zväčšenie priepustu Holešky pod cestou II/499.
e.) Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre
ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu
krajiny, pre vytváranie a udržanie ekologickej stability, vrátane plôch
zelene
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
• Rešpektovať záväznú časť územného plánu veľkého územného celku
Trnavského kraja nariadenia vlády 183/1998 Z.z.
v oblasti kultúrnohistorických hodnôt,
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• Rešpektovať všetky kultúrno-historické hodnoty v území obce s maximálnou
snahou o ich zachovanie a primerané využívanie s pravidelnou údržbou za
účasti odborného dozoru na ochranu pamiatok.
• v obci je potrebné zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona
nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR pod číslom 1040/0: Kostol sv. Štefana rímskokatolícky, klasicistický, postavený r.1851 renovovaný v r.1928.
• zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické
a kultúrne hodnoty:
- Kaplnka - pri cintoríne, na severnom okraji obce, Socha Panny Márie - z r.
1855, pred kostolom vľavo od vstupu do kostola,
- Pomník padlým vojakom 1914 -1918 - Kríž s Ukrižovaným Kristom na
podstavci s tabuľou s nápisom - mená padlých, po oboch stranách reliéfy,
- Socha svätca - socha svätca na vysokom podstavci, vľavo pred kaplnkou,
bez datovania,
- Prícestný kríž - z r. 1873, na rázcestí, bez datovania,
- Prícestný kríž - vľavo od vstupu do areálu družstva, bez datovania,
- 2 prícestné kríže - za areálom družstva, západne od družstva,
- Kríž - hlavný cintorínsky kríž kamenný, so sochou Ukrižovaného Krista na
podstavci s volutami, bez datovania,
- Kríže, dobové náhrobné kamene a zachované liatinové kríže v areáli
cintorína,
- Historická vzrastlá zeleň cintorína a pri niektorých vyššie spomínaných
objektoch.
• V zastavanom území obce Trebatice, je nutné zachovať vidiecky charakter
zástavby a charakter historického pôdorysu (radová zástavba východnej časti
hlavnej ulice, ulicová zástavba).
• V intraviláne obce sa ojedinele nachádzajú objekty z pôvodnej zástavby obce
so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom: napríklad dom č. 15, 57, 69,
109-110, 129, 142-143, 156, 166,167-168, 169-170, 229, drevené brány: 8, 9,
14, 27, 31, 46-47, 48, 49, 52-53, 66, 67, 68, 83, 84-85,
88, 89, 90-91-92,
94,100, 105-106, 108, 119, 126127, 141, 146, 159-160, 161, 164-165, starší
obytný dom s hospodárskymi budovami vo dvore č.246 vpravo od kostola,
zachované časti a objekt mlyna v severovýchodnej časti obce pri potoku
Holeška, hospodárske budovy a drevené stodoly.
• V prípade objektov z historickej zástavby obce vo vyhovujúcom technickom
stave odporúča Krajský pamiatkový úrad v Trnave ich zachovanie, prípadne
rekonštrukciu so zachovaním pôvodného výrazu. K odstráneniu objektov
pristúpiť len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie. Ďalej
odporúča rozšíriť počet objektov uvedených vyššie v bode č. 4 s tým, že v
ÚPN-0 budú stanovené podmienky dodržania pôvodnej urbanistickej stopy,
výškového zónovania a tvarového (architektonického) riešenia dotknutých a
susedných objektov. Dôvodom je hlavne využitie posledných možností na
zachovanie stavebného fondu obce Trebatice. Náhrobníky a kríže na
cintoríne: v prípade likvidácie hrobov podľa posúdenia kultúrnej a historickej
hodnoty zvážiť možnosť prezentácie náhrobníkov a krížov, ktoré sú svedkom
histórie obce napr. formou stálej expozície - umiestnenie aj v inej polohe. Pri
obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej historickej

88

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu historickej zástavby a dochované
diaľkové pohl'ady na dominantu obce - kostol.
• v zmysle zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu si investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné
práce si od Krajského pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného
a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej
stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp.
zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k
porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.
• Všetky stupne ÚPD požaduje predložiť na odsúhlasenie na Krajský
pamiatkový úrad Tmava.
• Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od
Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni územného konania vyžiada (v
zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej
stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk.
Stanovisko - vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako podklad k rozhodnutiu
Pamiatkového úradu. Zároveň upozorňuje na § 37 ods. 3 citovaného zákona
„O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Krajský pamiatkový
úrad v Trnave. V prípade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá
rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§ 7 Arch. ústav SAV)". Zdôvodnenie: V katastri obce Trebatice eviduje
archeologické lokality z eneolitu, doby halštatskej, laténskej, stredoveku a
novoveku. V intraviláne obce sa nachádza bošácke žiarové pohrebisko. Na
polohe Tehelňa sa nachádza lengyelské sídlisko, sídlisko z doby bronzovej a
sídlisko z doby rímskej. Je preto nanajvýš pravdepodobné, že pri zemných
prácach dôjde k narušeniu archeologických nálezísk a je potrebné uskutočniť
na jednotlivých stavbách archeologický výskum na základe rozhodnutia
Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany
prírody a tvorby krajiny vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene
• Pri vykonávaní činností súvisiacimi s údržbou verejnej, ale aj vyhradenej
zelene postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a jeho vykonávacích vyhlášok,
• dodržiavať platné predpisy pre I. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pri vykonávaní činností
súvisiacimi s týmito predpismi,
• zohľadniť skutočnosť, že okolitá krajina obce je lovným teritóriom európsky
významného a globálne ohrozeného druhu orol kráľovský (Aguila heliaca),
• rešpektovať záväzné regulatívy územného rozvoja VÚC Trnavský kraj,
týkajúce sa ochrany prírody a krajiny,
• funkčné a priestorové usporiadanie územia spracovať v súlade s návrhmi
tvorby prvkov v RÚSES (bývalého) okresu Trnava,
• vytvárať podmienky pre výsadbu drevinovej vegetácie na plochách
v poľnokrajine okolo poľných ciest, existujúcich vodných tokov a starých korýt
tokov a na hraniciach blokov poľnohospodárskej pôdy,
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• vytvárať podmienky pre zachovanie funkčnosti a zveľaďovanie existujúcich
prvkov navrhovaného systému ekologickej stability a to najmä brehových
porastov a vodného toku Holešky a Dudváhu – biokoridoru regionálneho
významu,
• vytvárať podmienky pre založenie miestneho biocentra - lužného porastu pri
sútoku Holešky a Dudváhu; líniových interakčných prvkov v západnej časti
územia; staré koryto Mladej Holešky; pozdĺž železničného násypu a založenie
plošného interakčného prvku v lokalite Pasienky za humnami (potenciálna
rekreačná plocha),
• v maximálnej možnej miere zachovať brehové porasty a rešpektovať 50m
široký pás pozdĺž biokoridorov regionálneho významu (Holeška) z dôvodu
zachovania jeho funkcie.
• stromoradie pozdĺž cesty II/499 a II/504 bude pozitívnym príkladom koridoru
na zachytávanie vetrov, návrh na pokračovanie aleje v celej svojej dĺžke,
doplnenie vegetácie, pre zlepšenie krajinného obrazu návrh na výsadbu
stromoradia zloženého z pôvodných dlhovekých stromovitých drevín. tak
v intraviláne ako aj v krajine.
• na severnej hranici intravilánu dosadiť vetrolam a doplniť vegetáciu na
katastrálnej hranici a zachovať tak miestny biokoridor v susedstve lokality č.3
určenej a projektovo pripravenej pre výrobnú a skladovú činnosť.
• Doplnenie a výsadba sprievodnej vegetácie pozdĺž Agro-družstva a v jeho
areáli.
• priestor pri kostole doplniť zeleňou.
• výsadba živého plota okolo školského dvora.
• doplnenie vegetácie pozdĺž futbalového štadiónu
• doplnenie ochrannej zelene pri motokárovej dráhe.
• vedenia VN osadiť ochrannými zábranami na ochranu dravcov.
• Revitalizácia regionálneho biokoridoru Dudváh, v zmysle vypracovanej štúdie
• stromoradie pozdĺž cesty II/499 a II/504 bude pozitívnym príkladom koridoru
na zachytávanie vetrov, návrh na pokračovanie aleje v celej svojej dĺžke,
doplnenie vegetácie.
• vyššie poschodie vegetácie v krajine kompletne absentuje, návrh predpokladá
výsadbu dlhovekých drevín, príp. solitérov tak v intraviláne ako aj v krajine.
• priemyselný rozvoj územia v budúcnosti podmieniť maximálnym zachovaním
vzrastlej zelene a doplnením zelene na zníženie nedostatkov a vizuálneho
kontaktu, hlavne pri vstupe do obce tak od Piešťan ako aj od Vrbového.
• úprava centra obce okolo kostola a školy podľa sadovníckeho projektu.
• Odborné ošetrenie jestvujúcej zelene a postupné dopĺňanie vypadnutých
jedincov.
• V uliciach, v miestach, kde chýbajú pásy trávnikov a pokryvná zeleň, doplniť
ju tam kde to umožňuje cestný koridor. Tam kde to nie je možné, využiť
súkromné predzáhradky na zazelenenie ulíc.
• založenie živých plotov ako vizuálne výraznej zložky zelene s polyfunkčným
významom
f.) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
• Usmerňovať cielené nakladanie s odpadmi a podporovať separovaný zber
odpadu,

90

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TREBATICE - NÁVRH RIEŠENIA
Ing.arch. Darina Drgoňová, Komenského 6, Piešťany, tel. 033/7626595, 0915890586

• zabezpečovať zodpovedajúce čistenie odpadových vôd vybudovanou
kanalizáciou,
• snažiť sa o dobudovanie kanalizácie a napojenie všetkých domácností v obci,
• dodržiavať
ochranné
pásma
vodohospodárskeho
toku
Holeška
a vodohospodárskych objektov v záujmovom území,
• snažiť sa o zachovanie, ozdravenie a doplnenie prvkov NDV v poľnokrajine,
• celkovú ekologizáciu používaných poľnohospodárskych postupov,
• eliminovať vodnú a veternú erózie ako aj zhutnenie pôdy vhodnými
agrotechnickými postupmi.
g.) Vymedzenie zastavaného územia obce
Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia obce, návrh opatrení na
zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia (zásady
priestorového rozvoja obce) sú veľmi dôležité pri ďalšom rozvoji obce, aby sa
zabezpečilo jeho trvalo udržateľné smerovanie v zmysle rovnocenného
ekonomického, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja.
Zastavané územie je vymedzené hranicou skutočne zastavaného územia a novo
navrhovanou hranicou na rozšírenie zastavaného územia, ktorá je smerovaná do
štyroch polôh a to rozšírením:
• východnej hranice až po nefunkčnú železnicu, vlastne po záplavové územie
a to pre navrhovanú zástavbu rodinnými domami, bytovými domami,
vybavenosťou a ochrannou zeleňou,
• druhá časť ja na protiľahlej strane už v začatej lokalite pre výrobu, vedenej
v ľavo od cesty II/499, hneď pri vstupe do obce od Piešťan,
• tretia časť sa navrhuje na severozápade a je doplnením už začatej
a projektovo pripravenej lokality určenej pre sklady a výrobu, od jestvujúceho
skladu smerom na severozápad a
• štvrtá lokalita je medzi bývalou železnicou a cestou II/499, pred tokom
Dudváh, v pravo od cesty pri vstupe od Piešťan.
h.) Vymedzenie ochranných
osobitných predpisov

pásiem

a chránených

území

podľa

Technické ochranné pásma
Doprava
Podľa cestného zákona č.135/61Zb. v jeho úplnom znení zákonom SNR
č.193/97Zb. v doplnení zákonmi SNR č.58/97 a 160/97 z.z.§ 11, v znení
neskorších predpisov je nutné dodržať nasledovné ochranné pásma:
- ochranné pásmo pre cesty II. triedy - 25m od osi komunikácie pre územie
mimo zastavaného územia, resp mimo územia určeného na zastavanie
Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.Z a vyhl.č.297/94 v znení neskorších predpisov budú
potrebné vzdialenosti novej zástavby nasledovné pre:
- obslužné komunikácie 6,0 m od okraja komunikácie
- ukľudnené komunikácie 3,0 m od okraja komunikácie
Šírka stavebnej čiary bude vyplývať z vyhl. MV SR č.297/94 Zb. A 532/2002Z.z,
v znení neskorších predpisov a nemala by klesnúť pre:
- obslužné komunikácie pod 18m
- ukľudnené komunikácie pod 11m
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Elektrické vedenie
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na vedenie od krajného vodiča.
Vzdušné VN vedenie 22 kV majú celkovú šírku OP 22 m.
Ochranné pásmo závesného káblového vedenia s napätím do 1 kV je 2 m od
krajného vodiča na každú stranu.
OP zemného káblového vedenia je 1m od krajného vodiča na každú stranu.
Telekomunikačné vedenia v zmysle Telekomunikačného zákona je celková šírka
OP pre podzemné káble šírky 2 m, hĺbky a výšky 3 m od úrovne terénu. Taktiež
je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia Vyhl. č. 110/1964 Zb.- novelizácie,
úpravy MS a MD 57/1978 a Smernice č. 120/1978.
Ochranné pásma letiska Piešťany – dodržať tieto ochranné pásma letiska, ktoré
sa dotýkajú riešeného územia:
- Ochranné pásmo vodorovnej roviny 210m n.m.
- Ochranné pásmo kužeľovej plochy 210-310m n.m.
Ostatné pásma sa riešeného územia netýkajú sú súčasťou záujmového územia
a sú to nasledovné: Ornitologické ochranné pásmo, Ochranné pásmo
s obmedzením vzdušných vedení a ochranné pásmo proti nebezpečným
a klamlivým svetlám.
Hygienické ochranné pásma
- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora je navrhované 250m
- ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov II. Stupňa
- ochranné pásmo ciest
Vo vnútri zastavaného územia je ochranné pásmo závislé na prípustnom
hygienickom štandarde -hluková hladina 55 dB/A cez deň resp. 45 dB/A cez noc
pre jestvujúcu zástavbu v zmysle nariadenia vlády SR č.40/2002 odd.III-tab.4
v znení neskorších predpisov. Pre výpočet hluku bola použitá Metodika výpočtu VUVA Brno, 1991.
Z uvedených výpočtov v predchádzajúcich statiach, môžeme konštatovať, že
obytná zástavba pozdĺž prieťahu ciest II. triedy obcou je v súčasnosti v oblasti
zvýšenej hladiny hluku v dennej dobe. Dopravno-organizačnými opatreniami už
nie je možné znížiť hladinu hluku. Pre jestvujúcu obytnú zástavbu pozdĺž trás
ciest II.triedy je potrebné zobrať túto skutočnosť na zreteľ pri rekonštrukciách
domov a stavebnými úpravami docieliť vylepšenie stavu. Pre novo navrhovanú
zástavbu musia byť rešpektované tieto ochranné pásma.
Z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok je potrebné rešpektovať pri každom
investičnom zámere zákon o ochrane pamiatok. Pri obnove, dostavbe a novej
výstavbe zohľadniť mierku pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu
zástavby na docielenie diaľkových pohľadov na dominantu obce - kostol v obci
Trebatice.
Z hľadiska ochrany prírody je potrebné vypracovať podrobnú dokumentáciu
pre vytváranie nových a výrazne dopĺňaných biokoridorov.
Z Hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy je potrebné zábery
poľnohospodárskej pôdy minimalizovať, pretože sa jedná vo všetkých
rozvojových lokalitách o najkvalitnejšiu pôdu 1. a 2. kategórie a v ďalších
stupňoch dokumentácie presne špecifikovať potreby záberov pre technickú
infraštruktúru a zábery pre výstavbu RD, BD a vybavenosti obmedziť na
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štandardné výmery pre dané funkcie a ostatné plochy zmenou kultúry vrátiť do
záhrad a trvalých trávnatých porastov.
i.) Plochy pre verejnoprospešné stavby a pre chránené časti krajiny
Pre verejnoprospešné stavby boli v návrhu určené plochy, a to pre také nové
stavby, ktorých realizácia je verejným záujmom obce v prospech jej celkového
rozvoja. Sú to plochy pre nové stavby technickej infraštruktúry včítane
komunikácií. Ďalej sú to plochy pre občiansku vybavenosť, ktorej presná náplň
sa vyšpecifikuje v ďalšom stupni, v územnom pláne zóny. Návrh zahrnul do
plôch pre verejnoprospešné stavby aj jestvujúcu technickú infraštruktúru, pre
potrebu majetkového usporiadania.
Plocha pre rozšírenie cintorína je tiež zahrnutá do verejnoprospešných stavieb.
Návrh predkladá aj potrebu vytvárania biokoridorov vo voľnej krajine
a ochrannej
zelene popri komunikáciách. Tieto sú tiež zahrnuté do
verejnoprospešných stavieb.
Všetky plochy pre verejnoprospešné stavby sú v ďalšej stati popísané a vo
výkresovej časti označené a zakreslené v komplexnom urbanistickom výkrese.
j.) Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný
plán zóny
Predkladaná dokumentácia je spracovaná ako Návrh územného plánu obce
(ÚPN-O), v rozsahu a obsahu územného plánu obce predpísanom stavebným
zákonom a vykonávacou vyhláškou č.55/2001Zz, v znení neskorších predpisov.
Dokumentáciu, po jej prerokovaní podľa zákona č. 50/76Zb. v znení neskorších
predpisov, so všetkými orgánmi štátnej správy, s dotknutými fyzickými
a právnickými osobami, po verejnom prerokovaní prostredníctvom oprávnenej
osoby obec v spolupráci s obstarávateľom vyhodnotí a výsledok prerokovania
predloží na posúdenie a po posúdení krajským úradom a odstránení rozporov,
predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Všetky podmienky vyplývajúce zo schváleného zadania boli do predloženého
návrhu zahrnuté.
Prerokovanie a s schvaľovanie návrhu riešenia bude prebiehať podľa § 22-26
stavebného zákona.
Podrobnejšie spracovanie a v rozsahu zóny si budú vyžadovať nasledovné
lokality:
- lokalita č. 4a /výstavba priemyselného areálu – I.etapa/
- lokalita č. 4b /výstavba priemyselného areálu – II.etapa/
- lokalita č. 6a /bývanie – hromadné bývanie – I.etapa/
- lokalita č. 6b /bývanie – individuálne bývanie, ochranná zeleň – I.etapa/
- lokalita č. 6c /bývanie – individuálne bývanie, ochranná zeleň – II.etapa/
- lokalita č. 6d /občianska vybavenosť a bývanie –II.etapa/
Pre nasledovné lokality územný plán odporúča spracovať prehlbujúce štúdie
nasledovne:
- Centrum obce Trebatice - pre túto časť územný plán odporúča vypracovať
urbanistickú štúdiu, aby sa pre jednotlivé projekty stavieb určil jednotný
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-

-

-

postup rekonštrukcií jednotlivých objektov a v dôslednej spolupráci
obce s odborníkmi na ochranu kultúrnych a historických hodnôt sa napomohlo
zachrániť objekty pamiatkového záujmu.
Rovnako vhodné by bolo spracovanie generelu verejnej zelene, pretože táto
centrálna časť má dostatočné plochy na preriešenie koncepcie ozelenenia
obce a navyše obec v tejto časti disponuje pozemkami, ktoré by mali plniť túto
funkciu verejnej zelene.
Potreba plôch pre rozšírenie cintorína by sa mala tiež preukázať kompletnou
pasportizáciou hrobových miest a štúdiou.
Pre plochy, napĺňajúce sociálny program, je tiež nutné vypracovať štúdiu
a určiť postupnosť výstavby pre všetky tri územným plánom určené plochy,
s ohľadom na postupné potreby obce.
Plochy vyčlenené územným plánom pre rekreáciu a šport na severovýchode
územia – lokalita č.9, návrh odporúča podrobnejšie spracovať v urbanistickej
štúdii, vzhľadom k tomu, že v tomto stupni sa nedá presne určiť kapacity
a z nich vyplývajúce požiadavky na inžinierske siete, a pri vypracovaní takejto
prehlbujúcej výhľadovej štúdii sa presne stanovia aj hranice záberov
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely, prípadne iba zmena
kultúry v jednotlivých častiach riešeného územia, pretože táto lokalita
nepredpokladá rozsiahlu výstavbu zariadení trvalého charakteru, ale skôr iba
úpravu terénu, trávnaté plochy na oddych s prvkami drobnej architektúry
a drobné športoviská a detské ihrisko. Navyše táto plocha je pod závlahovou
sústavou ale potrubné rozvody sa na nej nenachádzajú.
Odporúča sa spracovať aj štúdiu pre jestvujúci priemyselný areál, ktorý by
prehodnotením jednotlivých plôch a samotných objektov mohol slúžiť pre
viacerých živnostníkov a doplnením zelene v ňom by sa tento priestor
skvalitnil.

k.) Zoznam verejnoprospešných stavieb
Medzi verejnoprospešné stavby sú zahrnuté technické zariadenia - cesty a iné
inžinierske siete jestvujúce, pod označením VPS-J ktoré boli v minulosti
realizované bez následného majetkového usporiadania. Jedná sa o všetky ulice
– miestne komunikácie a v nich zabudované inžinierske siete a Inžinierske
siete jestvujúce, v zastavanom území a mimo neho, ktoré nie sú vždy uložené
a vedené v trasách komunikácií a je potrebné ich majetkovo usporiadať, okrem
majetkovo usporiadaných ulíc: Hlavná, Horná, Staničná, Olivová a Zelená.
Medzi novo navrhované verejnoprospešné stavby, označené VPS-N-IS, sú
zahrnuté všetky komunikácie a k nim priľahlé plochy, navrhovaných
rozvojových lokalitách, potrebné pre vybudovanie novej technickej infraštruktúry
a verejnej zelene. Jedná sa o cesty, chodníky, vodovodné a kanalizačné
rozvody, vedenia elektrickej energie, slaboprúdových rozvodov, plynovod,
ochrannú a verejnú zeleň, tak v extraviláne ako i v intraviláne, potrebné pre
zabezpečenie novej výstavby pre bývanie.
Plocha pre dostavbu a vybavenie Základnej školy, označené VPS-N Š,
umiestnenej južne, v susedstve s jestvujúcim dvorom ZŠ.
Plocha pre občiansku vybavenosť, označené VPS-N S funkčnej náplne
školstvo, zdravotníctvo alebo nekomerčné sociálne služby /bližšie bude určené
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v územnom pláne zóny/ jedná sa hlavne o plochu pre vybavenosť
v novovytvorenej lokalite č.6d
Rovnako pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany, označené VPS-N PO,
je potrebné zahrnúť medzi verejno-prospešné stavby aj rekonštrukciu
a zväčšenie priepustu pod cestou II/499, Piešťany – Vrbové v križovaní
s Dudváhom, za zaústením, Holešky do Dudváhu.
Regionálny biokoridor, označené VPS-N B priestor okolo Holešky a Dudváhu,
s potrebou ho obnoviť a dosadiť, miestne biokoridory, remízky, vetrolamy, vo
voľnej prírode hlavne na západe a severozápade katastrálneho územia.
Ochranná zeleň, označené VPS-N Z, popri cestách II/504 a II/499.
Vyhradená zeleň, označené VPS-N ZV, rozšírenie zelene pri školskom dvore
a rozšírenie cintorína, z hľadiska ochrany prírody tiež vyžaduje osobitnú
pozornosť, preto je zahrnutá do verejnoprospešných plôch.
l.) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V grafickej časti vo výkrese č.2 – Komplexný urbanistický návrh, sú vyznačené
verejnoprospešné stavby
A. 3 Doplňujúce údaje
1.Tabuľková časť – je súčasťou príslušných častí textu
2. Dokladová časť bude samostatnou prílohou
B GRAFICKÁ ČASŤ
Grafická časť Územného plánu obce Trebatice je tvorená ôsmimi výkresmi
v nasledovnej skladbe:
Č.1 Širšie vzťahy
Č.2 Komplexný urbanistický výkres
Č.3 Technická infraštruktúra – Dopravné riešenie
Č.4 Technická infraštruktúra – Vodovod a Kanalizácia
Č.5 Technická infraštruktúra – Elektrifikácia
Č.6 Technická infraštruktúra – Plynofikácia
Č.7 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
Č.8 Výkres použitia PPF na nepoľnohospodárske účely
C ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Bude po prerokovaní vypracovaná ako samostatná časť a stane sa prílohou
schvaľovacej doložky.
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Návrh Územného plánu obce Trebatice vypracoval kolektív pod vedením
autorizovanej architektky Ing.arch. Dariny Drgoňovej v nasledovnom zložení:

Urbanizmus a architektúra ekonómia a PPF:

Ing.arch. Darina Drgoňová,
Ing.arch. Andrej Drgoňa

Doprava: Ing. Milan Hába

Vodné hospodárstvo: Ing. Marián Kobza

Energet. zariadenia a telekomunikácie:

Ing. Alexander Melicher

Rozvod plynu: Ing. Kornel Janček

Ochrana prírody, ekológia a odpady: Ing. Eva Wernerová

CO a protipožiarne zabezpečenie: Jozef Žažo

Oprávnený obstarávateľ:

Ing.arch. Marianna Bogyová
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