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Súhrnný obsah dokumentácie: 
 

Elaborát Zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu mesta (ÚPN-O) Nová Baňa je 
vypracovaný v tomto rozsahu: 

 
 

A. Textová časť 
 Sprievodná správa 
 Príloha I Samostatná príloha perspektívneho využitia PP a LP na 

                nepoľnohospodárske účely. 
 Príloha II Záväzná časť územného plánu mesta. 
 
 

B. Výkresová časť 
v zložení výkresov: 
 

  1.   Širšie vzťahy               m 1: 25 000 
  2.   Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia    m 1: 10 000 
  3   Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny        m 1: 10 000 
  4a,b,c,d Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia     m 1:   5 000 
  5a,b,c,d Návrh verejného dopravného vybavenia       m 1:   5 000 
  6a,b,c,d Návrh verejného technického vybavenia 
   vodné hospodárstvo             m 1:   5 000 
  7a,b,c,d Návrh verejného technického vybavenia 
   energetika a telekomunikácie          m 1:   5 000 
  8a,b,c,d Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP 

na nepoľnohospodárske účely          m 1:   5 000 
  9a,b,c,d Návrh verejnoprospešných stavieb         m 1:   5 000 
 
Text sa dopĺňa: 
výkres č.10 a,b,c,d Výkres priestorovej regulácie 
 
Schéma verejnoprospešných stavieb 
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Dôvodová správa 
 

Mesto Nová Baňa má spracovaný Územný plán mesta, ktorý bol schválený dňa 
22.10.2014 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 50/2014. Záväzná časť územného 
plánu mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným  nariadením čís. 3/2014. 
 

Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu požiadaviek na uspokojenie nárokov 
obyvateľov (investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby 
a služieb nad rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky 
v oblasti bytovej výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného 
prostredia a prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné 
zosúladiť so schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní 
a zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja a reálne možnosti napojenia rozvojových 
lokalít na technickú infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade 
s platnými technickými a hygienickými požiadavkami.  

 
Mesto Nová Baňa po ukončení lehoty na podávanie podnetov a požiadaviek na 

zmenu a doplnenie územného plánu v komisiách samosprávy vyhodnotilo opodstatnenosť 
požiadaviek na základe stanovených kritérií (odporúčané aj spracovateľom 
územnoplánovacej dokumentácie) z dôvodu veľkého množstva a rozsahu podnetov nad 
rámec rozvojových plôch v schválenej ÚPD. 

 
Za základné kritéria boli stanovené najmä: 
- reálne dopravné napojenie lokalít na jestvujúcu komunikačnú sieť sídla a možnosť 

napojenia na jestvujúcu technickú infraštruktúru 
- obmedzenie rozsahu nových záberov poľnohospodárskej pôdy mimo 

zastavaného územia 
- väzby lokalít na jestvujúce funkčné plochy v schválenom územnom pláne 

v zastavanom území. 
 

Na základe týchto kritérií komisiou samosprávy boli vybrané lokality, ktoré sú 
podkladom na vypracovanie Zmien a doplnkov k ÚPD Nová Baňa. 
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A.ZÁKLADNÉ ÚDAJE. 
Bez zmeny. 
 

A.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI. 
 
A.1.1. Dôvody pre vypracovanie územného plánu mesta. 

  Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
 
Predmet riešenia ZaD č. 1 k ÚPN mesta Nová Baňa 
 

Rozsah riešeného územia sa zmenami a doplnkami nemení, nakoľko 
predmetom riešenia územného plánu  je celé administratívno-správne územie.  

 
V jednotlivých lokalitách sa funkčne menia plochy TTP, ostatné plochy, v malej 

miere orná pôda a sady na obytné a rekreačné plochy. V južnej časti sídla 
v jestvujúcom priemyselnom obvode na plochy technickej infraštruktúry a výroby. 

 
 Predmetom riešenia je desať lokalít „1 - 9“ v zastavanom a mimo hraníc 

zastavaného územia mesta s úpravou regulatívov zástavby.  
Zmenami a doplnkami sú riešené nasledovné lokality: 
 

Lokalita  Funkčné využitie 
Návrh 

územie 

1  priemysel a TI Priemyselná zóna, Záhrb lazy a Nové 
Mesto 

2  bývanie centrum, Záhrb, Hrádza 
3  bývanie údolie Kýzového potoka, Štále 
4  bývanie Tajch a Štále 
5  bývanie a rekreácia Štále 
6  bývanie a rekreácia Štále 
7  bývanie a rekreácia Údolie Starohutského potoka 
8  bývanie a rekreácia Bukovina, Stará Huta 
9  bývanie a rekreácia Chotár 

 
A.1.2. Hlavné úlohy a ciele riešenia územného plánu mesta. 
Bez zmeny. 
 
A.1.3. Údaje o použitých podkladoch. 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Podklady a požiadavky občanov a ostatných investorov prejednané 
a odsúhlasené v komisiách samosprávy a platný územný plán. 
 
A.1.4. Mapové podklady. 
Bez zmeny. 
 

A.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Územný plán mesta (ÚPN-O) Nová Baňa, bol schválený dňa 22.10.2014 

uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 50/2014. Záväzná časť územného plánu 
mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným  nariadením čís. 3/2014. 
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Ďalšie spracované územnoplánovacie dokumentácie: 
Na začiatku sa text dopĺňa: 

 Zmeny a doplnky 2014 ÚPN VÚC BB kraj schválené uznesením Zastupiteľstvo 
BBSK č. 84/2014 zo dňa 05.12.2014, ktorých záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 27/2014, ktoré nadobudlo účinnosť 
16.01.2015. 

 
A.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM 

STANOVISKOM Z PREROKOVANIA KONCEPTU. 
 
A.3.1. Postup spracovania a prerokovania územného plánu mesta. 
 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Pre vypracovanie ZaD č. 1 ÚPN Nová Baňa bolo katastrálne územie mesta  
vzhľadom na rozsah a rozptyl lokalít riešené v tejto zmene na deviatich  
priesvitkách. Na jednotlivých priesvitkách v princípe sú územi súboru lokalít  
v jednotlivých miestnych častiach v nasledovnom členení: 
Priesvitka 4a/1  Nové Mesto - priemyselná zóna 
   4a/2 Centrum, Záhrb, Hrádza 
   4a/3 údolie Kýzového potoka, Štále 
   4b/4 Tajch, Štále 
   4b/5 Štále 
   4b/6 Štále 
   4c/7 údolie Starohutského potoka 
   4c/8 Bukovina, Stará Huta 
   4d/9 Chotár 
 
Priesvitka 4a/1 
Územie prevažne priemyselnej zóny. V rámci ZaD č. 1 je riešené premiestnenie 

rozvodne vo funkčnej ploche technickej vybavenosti a sú upravené a zrušené 
ochranné pásma cintorínov. 

Priesvitka 4a/2 
Územie kompaktnej zástavby mesta. V ZaD č. 1 sú rozšírené predovšetkým 

plochy nízkopodlažnej obytnej zástavby s možnosťou napojenia na jestvujúcu 
technickú infraštruktúru mesta. 

Priesvitka 4a/3 
Súbor lokalít vo väzbe na kompaktnú zástavbu sídla. V ZaD č. 1 sa rieši 

dostavba  prielúk a záber TTP na plochy nízkopodlažnej obytnej zástavby, 
v minimálnom rozsahu na plochy rekreačných chát. Riešené lokality sú napojené na 
jestvujúce verejné komunikácie s reálnou možnosťou napojenia  aj na technickú 
infraštruktúru sídla. 

Priesvita č. 4b/4 
Lokality riešené v ZaD č.1 sú určené pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu na 

plochách TTP. Jednotlivé lokality sú vo väzbe na jestvujúcu zástavbu, alt. v prielukách 
vo väčšine s reálnou možnosťou napojenia na verejnú technickú infraštruktúru. 

Priesvitka č. 4b/5 
Súbor lokalít v rozptýlenej zástavbe. Lokality prevažne nízkopodlažnej obytnej 

zástavby s dopravným prístupnením s obmedzenými možnosťami napojenia na 
verejný vodovod, okrem lokalít naväzujúcich na intenzívne zastavané územie. Pre 
zachovanie charakteru krajiny pre jednotlivé lokality sú určené nízke intenzity 
zástavby 10 % - 20%. 

Priesvitka č. 4b/6 
Územie rozptýlenej lazovníckej zástavby. V ZaD č.1 sú navrhované nové plochy 
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pre rekreačné využitie s nízkou intenzitou zástavby (10%) a rozšírenie plôch 
nízkopodlažnej obytnej zástavby. Rozvoj lokalít je limitovaný zdrojom pitnej vody 
a kanalizácie. 

Priesvitka č. 4c/7 
Údolie Starohutského potoka. Lokality vo väzbe na intenzívne zastavané 

územie sú napojené na jestvujúcu TI sídla. Rozvoj odľahlých lokalít určené pre 
rekreačné využitie a bývanie lazovníckeho charakteru je limitovaný napojením na 
lokálne zdroje predovšetkým pitnej vody. 

Priesvitka 4c/8 
Miestna časť Bukovina, Stará Huta. V ZaD č.1 sa rieši v minimálnom rozsahu 

rozšírenie plôch nízkopodlažnej obytnej zástavby. Rozvoj týchto miestnych častí je 
závislý na kapacitne a kvalitatívne vyhovujúcej technickej infraštruktúre – vodovodu. 

Priesvitka č. 4d/9 
Miestna časť Chotár s rekreačným využitím v rozptýlenej zástavbe s nízkou 

intenzitou zástavby 1 – 8 %. V ZaD č.1 je navrhované rozšírenie plôch pre rekreačné 
chaty s nízkou intenzitou zástavby - do 4 %. Rozvoj týchto lokalít je limitovaný 
kapacitou jestvujúcich alt. nových zdrojov pitnej vody. 

 
A.3.2. Výsledky vyhodnotenia variantných riešení konceptu územného 

plánu mesta. 
Bez zmeny. 
 
A.3.3. Zhodnotenie súladu riešenia územného plánu so zadaním 

a súborným stanoviskom z prerokovania konceptu. 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 je spracovaný v súlade so Zadaním pre ÚPN 

mesta Nová Baňa (Ing. arch. Mikušová, 2010), ktoré bolo riadne prerokované podľa 
ustanovení § 20, ods. 2-5 stavebného zákona a následne schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva č. 89/2010 zo dňa 25.11.2010. 

 
 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. 
 

B.1. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. 
 
B.1.1. Vymedzenie riešeného územia, podrobnosť riešenia a návrhové 

obdobie územného plánu mesta. 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Návrhom ZaD č. 1 mesta Nová Baňa sú riešené lokality v prevažnej časti mimo 

hraníc zastavaného územia mesta, rozptýlené v katastrálnom území. 
 
B.1.2. Základná charakteristika mesta a jeho katastrálneho územia. 
Bez zmeny 
 

B.2. VÄZBY VYPLYVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ 
ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU - ÚPN VÚC BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ. 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre Územný plán mesta Nová Baňa 
je územný plán VÚC Banskobystrický kraj schválený vládou SR uznesenie č. 394/1998 dňa 
09.06.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená NV SR č. 263/1998 Zb. v znení Zmien 
a doplnkov 2004 schválených Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja 
uznesením č. 611/2004 o dňa 16. a 17. decembra 2004, ktorých záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 
4/2004, ktoré nadobudlo účinnosť 21.1.2005.  
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ÚPN VUC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky c. 1/2007 boli schválené 
uznesením zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 222/2007 zo dňa  23. 
augusta 2007, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
BBSK č.6/2007, ktoré nadobudlo účinnosť 27.09.2007.  

ÚPN VUC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009 boli schválené uznesením 
Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 94/2010 dňa 18. júna 2010, 
ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č.14/2010, 
ktoré nadobudlo účinnosť 10.7.2010. Tretí odstavec sa dopĺňa:  Zmeny a doplnky č. 2014 
boli schválené zastupiteľstvom BBSK uznesením č. 84/2014 zo dňa 5.12.2014. Záväzná 
časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 27/2014, účinnosť 
16.01.2015. 

 
Záväzné regulatívy a verejnoprospešné stavby s väzbou na riešené územie: 

 
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia. 
Bez zmeny. 

 
B.3. GEOGRAFICKÝ OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA - PRÍRODNÉ PODMIENKY 

GEOMERFOLÓGIA, KLIMATOLÓGIA, HYDROLÓGIA. 
B.3.1. Prírodné podmienky. 
Bez zmeny. 
B.3.2. Pôdy. 
Bez zmeny. 
B.3.3. Hydrogeologické pomery. 
Bez zmeny. 
B.3.4. Hydrologické pomery. 

Bez zmeny 
B.3.5. Vegetácia. 
Bez zmeny. 
B.3.6. Fauna. 
Bez zmeny. 

 
B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE 

ZAČLENENIE ÚZEMIA MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA. 
 
B.4.1. Vymedzenie záujmového územia mesta. 
Bez zmeny. 
B.4.2. Bilancie obývanosti záujmového územia mesta. 
Bez zmeny. 
B.4.3. Sídelná a krajinná štruktúra záujmového územia mesta. 
Bez zmeny. 
B.4.4. Rozhodujúce zariadenia dopravy a verejného technického 

vybavenia v záujmovom území mesta. 
Bez zmeny. 
 

B.5. PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ÚZEMNÉHO ROZVOJA 
MESTA. 

B.5.1. Demografické a sociálno – ekonomické východiská 
Bez zmeny. 

B.5.2. Aktuálne a výhľadové potreby rozvoja mesta 
Bez zmeny. 
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B.5.3. Požiadavky, vyplývajúce z prerokovania a posúdenia konceptu riešenia 
územného plánu mesta. 

 Bez zmeny. 
B.5.4. Potenciálne možnosti ďalšieho rozvoja mesta. 

Bez zmeny. 
B.5.5. Limity a obmedzenia rozvoja mesta. 

Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Kapacity zariadení verejného technického vybavenia nie sú v súčasnosti 

limitujúcim faktorom. Vo výhľade budú čiastočne obmedzujúcim či limitujúcim 
faktorom rozvoja mesta. 

Rozvoj lokalít je podmienený preukázaním dostatočných kapacít pre napojenie 
na technickú infraštruktúru, predovšetkým na pitnú vodu, elektrinu, najmä pre vysokú 
náročnosť realizácie technickej infraštruktúry.  

 
 

B.6. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA MESTA. 

 
B.6.1. Vývoj a súčasný stav urbánnej štruktúry mesta. 

Bez zmeny. 
B.6.2. Priestorové usporiadanie a perspektívy rozvoja urbanistických celkov.  

Bez zmeny. 
B.6.3. Stavebno-technický stav objektov a funkčné využitie plôch. 

Bez zmeny. 
B.6.4. Funkčné využitie a regulatívy zastavaného územia. 

Riešené územie je rozdelené na menšie celky na ktoré sú určené funkčné regulatívy 
s max. zastavanosťou územia nadzemnými objektmi (viď.: výkresy č. 4 a  9) – text sa 
dopĺňa o lokality ZaD č. 1. 
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Chotár  D.1  BLch  6 250 6 659 4% 100  3 3 2,5    7,5    7 

   D.2  BLch, R  4 482   3%, 10% 100  2   2,5    5      

   D.3  BLch  12 514 1 059 2% 100  2 1 2,5    5    3 

   D.4 
BLv,BLch, 

R 
8209   2%, 5% 150  4   2,5    10      

   D.5  BLch  3 776   2% 100  2   2,5    5      

   D.6  Ps, Hv  44 113   8%                       

   D.7  BLv, BLch  10 503   4% 300  2   3 6         

   D.8  BLch  6 567   1% 100  1   2,5    2,5      

   D.9  BLch  32 905    2% 100  7   2,5    17,5      

   D.10  BLv  8 660 1 485 2% 100  1 1 2,5    5 3   

   D.11  BLv  26 550   4% 300  4   3 12        

   D.12  BLv  5 818   4% 300  1   3 3        

   D.13  BLch  9 900   2% 100  3   2,5    7,5      

   D.14  BLv  2 970   25% 300  2   3 6        

Chotár spolu         180 733 9 203       34 5    27 63 3 10 
  



Zmeny a doplnky č. 1  
k Územnému plánu mesta Nová Baňa 
december 2020 
 

14

     

Drozdovo  C.1  BLv, BLch  8 519   2% 100  2   2,5    5      

   C.2  R, BLv  2 342   20%, 2%  100  1   2,5    2,5      

   C.3  BLch  9 857   2% 100  2   2,5    5      

Stará Huta  C.4  R  12 419   35%                        

   C.5  BLv     510 20% 100     1 2,5          3 

   C.6  Bv  3 926 1 934 20% 300  3 1 3 9    3   

   C.7  Ov        40%                        

   C.8  Bv  2 596   20% 300  2   3 6        

Drozdovo+Stará Huta 
spolu        39 659 2 444       10 2    15 13 3   

Bukovina  C.9  Bv  8 720   20% 300  7   3 21         

   C.10  Bv, Ov  3 239  
20%, 
40%

300  2   3 6         

   C.11  Bv  14 992 3 615 20% 300  10 2 3 30    7   

   C.12  BLv  2 086   20% 300  1   3 3         

   C.13  BLv  9 130   15% 300  5   3 15         

   C.14  BLv  3 059   15% 300  4   3 12         

Bukovina spolu        41 226 3 615       29 2    87    7   
Nová Baňa  A.1  Pv  127 809   40% 51 124                      

   A.2  Pv        40% 0                      

   A.3  Pv  218 045 505 40% 87 218                      

   A.4  Pv  6 733 10 360 40% 2 693                      

   A.5  Pv  1 930 3 667 40% 772                      

   A.6  Ov, Ps        50%                        
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   A.7  Bv, Ps  8 834   30% 2 650                      

   A.8  Bc        30%                        

   A.9  Bc  9 700   20% 300  6   3 18        

   A.10  Ps        40%                        

   A.11  Bc, Bm        35%                        

   A.12  Zm        40%                        

   A.13  Ov  19 175   50%                        

   A.14  Bc, Bm        40%                        

   A.15  Zm        40%                        

   A.16  Zm        40%                        

   A.17  Zm        40%                        

   A.18  Bc  6 970   20% 300  5   3 15        

   A.19  Ov        50%                        

   A.20  Zm  2 963   40% 300  4   3 12        

   A.21  Bc  3 990   20% 300  3   3 9        

   A.22  Bc  3 866   25% 300  3   3 9        

   A.23  Bv  16 005 913 15% 300  8 1 3 24    3   

   A.24  BLv  25 771 35 765 15% 300  13 18 3 39    54   

   A.25  BLv  2 632 768 15% 300  1 1 3 3    3   

   A.26  BLv  1 766   15% 300  1   3 3        

   A.27  Bv  1 421   20% 300  1   3 3        

   A.28  Ov        60%                        

   A.29  Ov        60%                        

   A.30  Bm, Bc        30%                        

   A.31  Bm        35%                        
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   A.32  Zm        45%                        

   A.33  Zm        40%                        

   A.34  Zm        50%                        

   A.35  Bc  1 737   25% 300  1   3 3        

   A.36  Bv, R, Hv  2 570 4 603
15%, 
20%

300  1 3 3 3    9   

   A.37  R, Hv, Ps  46 276   30%                        

   A.38  Bc     2817 25% 300     2 3       6   

   A.39  Zm        40%                        

   A.40  Zm        45%                        

   A.41  Zm        45%                        

   A.42  Zm        40%                        

   A.43  Ov        60%                        

   A.44  Zm        45%                        

   A.45  Bc  2 585 577 30% 300  3 1 3 9    3   

   A.46  Bc  12 800 2 278 15% 300  6 1 3 18    3   

   A.47  Bc  8 861   20% 300  6   3 18        

   A.48  Bc        25%                        

   A.49  Bc     2109 25% 300     2 3       6   

   A.50  Bc        25%                        

   A.51  Bc        25%                        

   A.52  Zm  2 609   35% 300  3   3 9        

   A.53  Bc  9 461   25% 300  8   3 24        

   A.54  Bc        25%                        

   A.55  Bc  40 642 3 728 20% 300  27 2 3 81    6   

   A.56  Bc, Bm, Ov 73 118   20%,  80  183   3 549        
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30% 

   A.57  Bv  22 574 24 147 20% 300  15 16 3 45    48   

   A.58  Bv  15 895 3 817 20% 300  11 3 3 33    9   

   A.59  BLv  6 020 3 079 15% 300  3 2 3 9    6   

   A.60  BLv  10 291 10 710 15% 300  5 5 3 15      15 

   A.61  BLv  7 680   15% 300  4   3 12        

   A.62  BLv  16 980 19 015 15% 300  8 10 3 24    30   

   A.63  BLv  18 075 5 833 15% 300  9 3 3 27    9   

   A.64 
S, Bc, Zm, 

Vz 
40 549   2%, 20% 300  27   3 81        

   A.65  Bc  15 735   20% 300  10   3 30        

   A.66  Bc  28 573 10 180 15% 300  14 5 3 42    15   

   A.67  Bc  30 553 7 711 15% 300  15 4 3 45    12   

   A.68  Bc  53 569 21 055 15% 300  27 11 3 81    33   

   A.69  Bc  24 976 15 585 15% 300  12 8 3 36    24   

   A.70  Ps, Bv  9 353 1 749
25%, 
15% 

300  5 1 3 15    3   

   A.71  BLv  13 671 33 060 7% 300  3 8 3 9    24   

   A.72  BLv  3 650 14 050 15% 300  2 7 3 6    21   

   A.73  BLv  11 039 30 659 15% 300  6 15 3 18    45   

   A.74  Bv  645 7116 25% 300  1 6 3 3    18   

   A.75  Bv     7822 20% 300     5 3       15   

   A.76  Bv  5 893 7 079 25% 300  5 6 3 15    18   

Nová Baňa spolu        993 890 290 757       464 144    1 392    423 15 
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Štále  B.1  Bv  1 428 10 760 20% 300  2 7 3 6    21   

   B.2  BLv  16 754 14 819 15% 300  8 7 3 24    21   

   B.3  R, S  22 117   25% 300       3            

      R  5 046   20%                        

      Vz  19 600                             

      Bch, R  20 964   15% 150  21   2,5    52,5      

      Bch  14 949 1 610 20% 150  20 2 2,5    50    6 

      Vz, S  11 333                             

      S  1 527                             

      Bch, BLv  6 715 1 174 20% 150  9 2 2,5    22,5 6   

   B.4  Ov, R  3 757   30%                        

   B.5  Bv  17 050 4 650 15% 300  9 2 3 27    6   

   B.6  BLv  997 26348 15% 250  1 16 3 3    48   

   B.7  BLv     10020 15% 300     5 3       15   

   B.8  BLv     1554 15% 300     1 3       3   

   B.9  BLv     1465 15% 300     1          3   

   B.10  BLv        15%                        

   B.11  BLv  1 056   15% 300  1   3 3        

   B.12  BLv     1688 15% 300     1          3   

   B.13  BLv  27 572    20% 300  18    3 54         

   B.14  BLv, BLch  11 443 11 670 15% 300  6 6 3 18    18   

   B.15  BLv  5 520 7 949 15% 300  3 4 3 9    6   

   B.16  BLv, BLch  7 767 9 464 20% 300  5 6 3 15    18   

   B.17  BLv        10% 300       3            
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   B.18  BLv        10%                        

   B.19  BLv, BLch  16 482 6 426 10% 250  7 3 3 21    9   

   B.20  BLv  8 044 1 879 10% 300  3 1 3 9    3   

   B.21  BLch, BLv  20 301 2 097 10% 300  7 1 2,5    17,5    3 

   B.22  BLch     10% 300                     

   B.23  BLch, BLv  2 460 4138 10% 300  1 1 2,5    2,5 3   

   B.24  BLv        10%                        

   B.25  BLv       10% 300       3            

   B.26  BLv     3416 10% 300     1 3       3   

   B.27  BLv  2 323   10% 300  2   3 6        

   B.28  Ov, R        20%                        

   B.29  BLv,BLch     10756 10% 250     4 3       6 6 

   B.30  BLch  3 256   20% 300  2   2,5    5      

Štále spolu        248 461 131 883       125 71    195 150 192 15 
Kataster spolu        1 503 969 437 902       662 224    1 716 225 628 40 
Vysvetlivky: 
Bc  územie čistého bývania mestského typu nízkopodlažné 
Bm  územie čistého bývania mestského typu viacpodlažné 
Bv  územie bývania vidieckeho typu 
BLv územie bývania lazníckeho typu 
Bch územie rekreačných chát 
BLch územie laznícke s rekreačnými chatami 
Zm  zmiešané územie mestské (s polyfunkčnou zástavbou) 
Ov  územie občianskej vybavenosti 
Pv  územie priemyselnej výroby, stavebníctva, distribúcie a skladov 
Ps  územie drobnej výroby, živností a služieb 
Hv  územie koncentrovanej poľnohospodárskej výroby 
R  územie koncentrovanej rekreačnej vybavenosti 
S  územie koncentrovanej športovej vybavenosti 
Vz  územie verejnej zelene 



 
B.7. KULTÚRNE A VÝTVARNÉ HODNOTY MESTA, OCHRANA PAMIATOK. 

 
B.7.1. Národné kultúrne pamiatky. 

V katastrálnom území mesta sa nachádzajú tieto národné kultúrne pamiatky (ďalej 
NKP), ktoré sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej č. ÚZPF) 
-  text sa mení a dopĺňa: 

P
o

r.
č.

 

č.
 Ú

Z
P

F
 

NKP adresa 

o
ri

en
t.

 

sú
p

is
. 

p
ar

c.
 

charakteristi
ka 

vznik 
rok 

zmena 
rok 

číslo    

1 1251/01 
Kostol  r. k. 

Narodenia Panny 
Márie 

UL.  
A.Kmeťa 

18 584 316/2  
2.pol. 

14.stor 
1725, 

20. stor 

2 1252/01 
Kostol  r. k. sv. 

Alžbety 
Školská 

ul. 
3 65 4748/1  1391 1893 

3 1253/01 
Radnica (bývalá)  

teraz múzeum 
Bernolá-
kova ul. 

2  2  1353 
1730, 

20. stor 

4 1254/01-3 
Socha na 
podstavci 

Školská 
ul. 

  4748/2 
sv. Ján 

Nepomucký 
a 3 anjeli 

  

5 1255/01 Súsošie 
Bernolá-
kova ul. 

  114 
sv Trojica 

Trojičný stĺp 
1843-
1847 

 

6 2239/1 
Hradisko – 
Zámčisko 

za Starou 
Hutou 

  6795/1 Halštat  
10.-

13.stor 

7 2252/01-2 
Socha na 
podstavci 

Ul. 
A.Kmeťa, 
za kostolom

  317/1 sv. Florián 
50.r. 

19.stor 
 

8 2600/01 Náhrobník 
Na 

cintoríne 
  4644/1 

rodiny 
Kijáczy 

1.pol. 
19.stor 

 

9 2601/01 
Náhrobník s 

plastikou Dobrý 
pastier 

Na 
cintoríne 

  4644/1 
Pettyko 
Andreas 

1844  

10 3026/1 Dom pamätný Štúrova 47 815 267/1 rodný, 
Holéczy Ervín 1897  

11 3026/2 Tabuľa pamätná Štúrova 47 815 267/1 Holéczy, lekár, 
spisovateľ   

12 3032/01 Dom ľudový 
Moyzeso-

va ul. 
1 995 274 zrubový 19.stor  

13 3033/01 Dom ľudový Vŕšky 30 
158

4 
750 

zrubový, 
mimo OP 

  

14 11104/01 Pomník 
Nám. 

slobody 
  4/5 

padlí a 
umučení v 

SNP 
  

* NKP a ich ochranné pásmo (viď.: nasledujúce schémy) + príloha č. 1 
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Príloha č. 1 
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B.7.2. Ochranné pásmo NKP. 

Text bez zmeny + príloha č. 1 
B.7.3. Chránené záujmy z hľadiska archeológie. 

Bez zmeny. 
B.7.4.Pamätihodnosti mesta. 

Bez zmeny. 
 
 

B.8. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA MESTA S URČENÍM 
PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ VRÁTANE URČENIA 
PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA. 

 
B.8.1. Základné rozvrhnutie funkcií a základných prevádzkových 

a komunikačných väzieb. 
Bez zmeny. 
 
B.8.2. Regulácia funkčného využitia plôch. 
Navrhovaným urbanistickým riešením sa má dosiahnuť principiálne funkčné 

zónovanie mesta a hierarchizované usporiadanie jeho vnútornej štruktúry a vonkajších 
väzieb, so snahou o vylúčenie alebo aspoň minimalizovanie prevádzkových konfliktov a 
vzájomných negatívnych ovplyvnení jednotlivých stavieb, navrhovaných na rozvojových 
plochách mesta. Pre praktické dosiahnutie zámerov navrhovanej urbanistickej koncepcie sa 
v územnom pláne mesta stanovuje záväzná regulácia funkčného využitia plôch. Ňou sa 
určuje prípustnosť funkčného využitia (zástavby) jednotlivých konkrétnych území, ktorá je 
záväzným regulatívom pri plánovaní výstavby a pri rozhodovaní o prípustnosti jednotlivých 
stavieb. Reguláciou funkčného využitia sa jednak definuje a špecifikuje funkcia každého 
konkrétneho územia v organizme mesta, zároveň sa ňou stanovuje lokálna prípustnosť 
konkrétneho druhu zástavby formou prípustných a výnimočne prípustných objektov a funkcií. 
Za prvý odsek sa dopĺňa: 
Pre prehľadnosť regulatívov v jednotlivých častiach mesta, riešené územným plánom 
sú navrhované regulačné bloky, ktoré sú vymedzené: 

- hranicami 
- funkčným využitím so stanovením: 
- prípustným využitím 
- obmedzujúcim využitím 
- vylučujúcim funkčným využitím 

Základnou charakteristikou regulačného bloku je jeho základná funkcia, graficky 
znázornená vo výkrese „Komplexný urbanistický návrh“. 
 
NA PLOCHÁCH ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU NÍZKOPODLAŽNÉ   Bc 
b/   o b m e d z u j ú c e   v y u ž i t i e : 

text v druhej odrážke sa dopĺňa: 
 malé ubytovacie zariadenia, vrátane ubytovania pre starších ľudí (do 20 lôžok) 

 
NA PLOCHÁCH ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU VIACPODLAŽNÉ   Bm 
b/  o b m e d z u j ú c e   v y u ž i t i e: 
 text v šiestej odrážke sa dopĺňa: 

 malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí (do 20 lôžok) 
c/  v y l u č u j ú c e: 

 ostatné vyššie neuvedené funkcie 
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NA PLOCHÁCH BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU A LAZNÍCKEHO TYPU    Bv, BLv 
a/  p r í p u s t n é   v y u ž i t i e: 

 pre rodinné bývanie s koncentrovanou štruktúrou umiestnenia objektov s príslušným zázemím 
úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat – Bv 

 pre rodinné bývanie s rozvoľnenou štruktúrou umiestnenia objektov (štáliky) s príslušným 
zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat – BLv 
Text sa dopĺňa: 

 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, s rešpektovaním založenej uličnej čiary 

 architektonický výraz objektov prispôsobiť okolitej zástavbe, uplatňovať znaky miestnej 
architektúry: prevládajúca pozdĺžna osová dispozícia pri rešpektovaní prírodnej 
konfigurácie rastlého terénu, šikmé strechy so sklonom od 35o do 50o, charakteristické 
strešné krytiny, svetlú farebnosť fasád, osovosť fasád. 
 

 
NA PLOCHÁCH KONCENTROVANEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY   Hv 
b/  o b m e d z u j ú c e   v y u ž i t i e : 

text v šiestej odrážke sa dopĺňa: 
 rekreačné objekty pre agroturistiku (do 20 lôžok) 

 
Dopĺňa sa: 
NA PLOCHÁCH LESOV 
a/  p r í p u s t n é   v y u ž i t i e: 

 prímestské lesy s dominantnou kategóriou, lesy osobitného určenia, subkategória 
lesov osobitného určenia pre zabezpečenie špecifických potrieb v oblasti ochrany 
vodárenských zdrojov, chránených území prírody a lesy s významnou zdravotnou, 
kultúrnou alebo rekreačnou funkciou 

 vodné toky, vodné plochy 
 zadržiavacie vodné nádrže 
 lesné cesty pre potreby lesného hospodárstva 

b/  o b m e d z u j ú c e   v y u ž i t i e  : 
 turistické a cyklistické chodníky (v zime bežkárske trate) s príslušným nevyhnutným 

mobiliárom (prístrešky, lavičky, stoly, informačné a orientačné tabule, atď.) 
 zariadenia lesného hospodárstva 
 nevyhnutné manipulačné plochy pre potreby lesného hospodárstva 
 drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 
 zariadenia technickej vybavenosti súvisiace s prípustnými funkciami 

c/  v y l u č u j ú c e: 
 pozemné stavby všetkého druhu (mimo stavieb viažúcich sa na prípustnú funkciu) 
 mobilné domy, objekty v korunách stromov a pod. 
 ťažba nerastných surovín 
 všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na prírodné prostredie 

 
NA PLOCHÁCH POĽNOHOSPODÁRSKEJ PODY     
a/  p r í p u s t n é   v y u ž i t i e: 

 poľnohospodárska pôda (orná pôda, sady, záhrady, trvalé trávne porasty, vinice) 
 vodné toky, vodné plochy 
 zadržiavacie vodné nádrže 
 poľné cesty 
 odvodnenia a závlahy 

b/  o b m e d z u j ú c e   v y u ž i t i e  : 
 areály a stavby súvisiace s poľnohospodárstvom (napr. objekty na náradie, 

uskladnenie úrody bez pripojenia na infraštruktúru, bez pevného spojenia so 
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zemou, terénom, rozoberateľné nadzemné stavby, podzemné pivnice bez nadzemného 
podlažia...) 

 turistické a cyklistické chodníky 
 nevyhnutné manipulačné plochy pre potreby poľnohospodárstva 
 drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely 
 zariadenia technickej vybavenosti viažúcich sa na prípustnú funkciu 
c/  v y l u č u j ú c e: 
 pozemné stavby všetkého druhu (mimo stavieb viažúcich sa na prípustnú funkciu) 
 mobilné domy, objekty v korunách stromov a pod. 
 všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné prostredie. 

 
B.9. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO 

SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE. 
 

B.9.1. Bývanie, domový a bytový fond. 
Bez zmeny. 
 

B.9.2. Hospodárska základňa. 
Bez zmeny. 
B.9.3. Priemyselná výroba, stavebníctvo, výrobné služby a sklady. 
Bez zmeny. 
B.9.4. Občianska vybavenosť. 

Bez zmeny. 
 
 

B.10. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA. 
 
Text sa dopĺňa: 
V časti „Doprava“ je číslovenie CK – cesty I., II. a III. triedy nasledovne: 
Pôvodné 
číslovanie 
ciest 

Nové číslovanie ciest 

I/50 I/65 v trase – križ. s R1 Nová Baňa 
065008 cesta III/2511 v trase Tekovská Breznica – Nová Baňa – Rudno nad 

Hronom 
065009 cesta III/2512 v trase s I/65 Nová Baňa – V. Lehota 
065010 cesta III/2513 v trase s III/2512 Nová Baňa – k.ú. Horné Hámre 
065011 cesta III/2514 v trase Nová Baňa - Brehy 
065011A cesta III/2515 v trase – Nová Baňa – Brehy 
065012 cesta III/2516 v trase – križ. s III/2514 Nová Baňa – Nová Baňa 

 
B.10.1. Súčasné napojenie riešeného územia na nadradenú dopravnú 

infraštruktúru. 
B.10.1.1. Doprava železničná.  

     Na konci kapitoly sa text dopĺňa: ZaD č. 1 nemá žiadny dopad na  
    železničnú dopravu. 

 
B.10.1.2. Doprava cestná 

Na konci kapitoly sa text dopĺňa: ZaD č. 1 nemá žiadny dopad na 
cestnú dopravu. V plnom rozsahu sú rešpektované ochranné pásma. 
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B.10.2. Doprava v katastrálnom a zastavanom území mesta Nová Baňa. 

Bez zmeny. 
 
B.10.2.6. Súhrnné zhodnotenie cestnej dopravy dynamickej 

  Piaty odsek sa dopĺňa: Cesty III. triedy mimo zrekonštruovaných úsekov  
  nemajú v intraviláne minimálne normové kategórie pre zberné  
  komunikácie funkčnej triedy B3. 

 
B.10.3. Návrh riešenia dopravného systému. 

Bez zmeny. 
    B.10.3.5. Doprava statická – odstavovanie a parkovanie motorových  
       vozidiel. 
    Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
   Plochy statickej dopravy sú riešené na vlastnom pozemku v súlade 
 s normou STN 736110.  

 
 

B.10.4. Vplyv dopravy na okolie komunikácií a na životné prostredie, 
ochranné pásma. 

Bez zmeny. 
  

B.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA  –  VODNÉ 
HOSPODÁRSTVO. 

B.11.1. Širšie vzťahy. 
Bez zmeny. 
B.11.2. Vodárenské zdroje. 
Bez zmeny. 
B.11.3. Zásobovanie pitnou vodou. 
Bez zmeny. 
 

B.11.3.2. Návrh riešenia. 
 Posledný bod sa dopĺňa: Tento vodný zdroj je vysoko rizikový z hľadiska 

zabezpečenia ochrany jeho kvality v súvislosti s jestvujúcou zástavbou, 
hospodárskou činnosťou, ako aj zákalom vody pri každom daždi v povodí nad 
odberným objektom. 
 

B.11.3.4. Potreba pitnej vody. 
   Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 

 
Výpočet potreby vody 
Potreba pre riešené územie v rozsahu návrhu ZaD č. 1 je vypočítaná podľa Vyhl. 

MŹP SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14.11.2006 nasledovne: 
Byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom v rodinných, 

bytových domoch a chalupách 135 l/obyv. 
Pre orientačný prepočet potreby vody sme určili obložnosť 4 osoby/RD, BD, 

chalupa. 
Priemerná denná potreba vody Qp: 

Počet obyvateľov v lokalitách pri obložnosti 4 osoby/RD, BD, chalupa 
Potreba vody: 135 litrov/osoba/deň 
Priemerná denná potreba vody Qp na 1 RD, BD, chalupa: 
Qp = 135 x 4 = 540 l/deň 
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Maximálna denná potreba vody 
Qmaxd = Qp x Kd 
 
Koeficient dennej nerovnomernosti Kd = 1,4 (obce 5 – 20 tis. obyvateľov) 
Qmaxd = 540 x 1,4 = 756 l 
 
Maximálna hodinová potreba vody 
Qmaxh = Qmaxd x Kh 

 
Koeficient hodinovej nerovnomernosti Kh = 1,8 
Qmaxh = 756 l/deň x 1,8 = 1360,80 l/deň = 56,70 l/hod. 
 
Priemerná potreba pitnej vody 

Časť mesta Počet b.j. Qp l/deň Qmaxd v 
l/deň 

Qmaxh 
v l/hod. 

A. Nová Baňa 
– mesto 

146 78840 110376 8278,20 
B. Štále 71 38340 53676 4025,70 
C. Bukovina 2 1080 1512 113,40 
C. Stará Huta 2 1080 1512 113,40 
D. Chotár 5 2700 3780 283,50 
Spolu 226 122040 170856 12814,20 

Z uvedeného počtu b.j. je možné napojiť 74 % na verejný vodovod. 
 
B.11.3.5. Posúdenie vodárenských zariadení. 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Do dobudovania technickej infraštruktúry v rozvojových lokalitách je potrebné 

individuálne posúdiť možnosti napojenia. 
 
B.11.4. Zásobovanie úžitkovou vodou. 
Bez zmeny. 
B.11.5. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd. 

Bez zmeny. 
B.11.6. Vodné toky  nádrže a odtokové pomery. 
Bez zmeny. 
B.11.7. Vymedzenie ochranných pásiem. 
Bez zmeny. 
B.11.8. Ohrozované územie – inundované územie. 
Bez zmeny.  
 

B.12. KONCEPCIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA –  
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE. 

B.12.1. Zásobovanie elektrickou energiou. 
Bez zmeny. 
B.12.2. Telekomunikácie a telekomunikačné zariadenia. 
Bez zmeny. 
B.12.3. Zásobovanie zemným plynom. 
Bez zmeny. 
B.12.4. Zásobovanie teplom. 
Bez zmeny. 
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B.13. KONCEPCIA STAROSTLIIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 

B.13.1. Ovzdušie. 
ez zmeny. 
B.13.2. Ochrana povrchových a podzemných vôd. 
Bez zmeny. 
B.13.3. Pôda. 
Bez zmeny 
B.13.4. Hluk. 
Bez zmeny. 
B.13.5. Žiarenie. 
Na konci kapitoly sa text dopĺňa: 
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom  radónového 
žiarenia je potrebné pred začatím výstavby posúdiť (viď príloha č. 2). 
B.13.6. Odpady. 
Bez zmeny. 
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Príloha č. 2 
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B.13.6.5. Odpady. 
Na konci kapitoly sa text nahrádza: 
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13.6.6.Environmentálne záťaže. 

V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému 
environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže: 

Text sa upravuje: 
Sanované/rekultivované lokality: 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1619 

 Názov EZ: ZC (002) / Nová Baňa - ČS PHM Slovnaft; 
Názov lokality: ČS PHM Slovnaft; 
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1620 

 Názov EZ: ZC (003) / Nová Baňa - skládka tuhého priemyselného odpadu Izomat 
Názov lokality: skládka tuhého priemyselného odpadu Izomat 
Druh činnosti: skládka priemyselného odpadu 

 
 

Pravdepodobné environmentálne záťaže: 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1079 

 Názov EZ: ZC (009) / Nová Baňa - skládka TKO Stachov jarok; 
Názov lokality: skládka TKO Stachov jarok 
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1080 

 Názov EZ: ZC (010)/ Nová Baňa - skládka TKO Záhrb 
Názov lokality: skládka TKO Záhrb 
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1078 

 Názov EZ: ZC (008) / Nová Baňa - areál Geoprieskumu 
Názov lokality: areál Geoprieskumu 
Druh činnosti: garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1076 

 Názov EZ: ZC (006) / Nová Baňa - areál bývalých SES Tlmače 
Názov lokality: areál bývalých SES Tlmače 
Druh činnosti: strojárska výroba 
Identifikátor EZ: SK/EZ/ZC/1077 

 Názov EZ: ZC (007) / Nová Baňa - areál bývalých Závodov technického skla 
Názov lokality: areál bývalých Závodov technického skla 
Druh činnosti: spracovanie nerastných surovín 
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B.14. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV 
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY 
A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ. 

B.14.1. Úvod. 
Bez zmeny. 
B.14.2. Územná ochrana. 
V katastrálnom území mesta sa nachádzajú tieto osobitne chránené časti prírody 

a krajiny: (text sa mení): sa vyskytuje niekoľko maloplošných chránených území 
s vyšším SOP: 

Prírodná rezervácia BUJAKOV VRCH (text sa dopĺňa: so 4. stupňom ochrany 
prírody) ....  
Na konci druhej odrážky sa text dopĺňa: 
Výsledkom procesu C etapy, v ktorej sa realizovalo doplnenie nedostatočného 
pokrytia územia Slovenska biotopmi druhov európskeho významu, najmä 
riečnych, lúčnych a lesných biotopov, je vo Vestníku Ministerstva životného 
prostredia SR ustanovené Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR 
(ďalej len „MŽP SR“) č. 1/2017 zo dňa 7. decembra 2017, ktorým sa mení 
a doĺňa výnos MŽP SR zo dňa 14.júla 2004, č. 3/2004-5.1., ktorým sa vydáva 
národný zoznam území európskeho významu, súčasťou ktorého je aj 
SKUEV0947 Stredný tok Hrona o rozlohe 324,81 ha, ktoré zasahuje aj do 
katastrálneho územia Nová Baňa. 
Z dôvodu tak rozsiahleho územia, ktoré je predmetom hodnotenia nie je možné 
vylúčiť výskyt chránených druhov živočíchov a rastlín a preto je potrebné pri 
následných realizáciách konkrétnych činností tieto skutočnosti mať v zreteli 
a postupovať v zmysle konkrétnou činnosťou dotknutých zákonov. 
 
B.14.3. Druhová ochrana. 
Bez zmeny. 
B.14.4. Regulatívy a zásady tvorby ochrany krajiny. 
Bez zmeny. 
B.14.5. Krajinnoekologické opatrenia. 
Bez zmeny. 
B.14.6. Územné vymedzenie krajinných priestorov. 

Bez zmeny. 
 

B.15. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV. 
Bez zmeny. 

 
B.16. ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU, CIVILNEJ OCHRANY, PROTIPOŽIARNEJ 

A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY. 
 
B.16.1. Záujmy obrany štátu. 
Bez zmeny. 
B.16.2. Civilná ochrana. 
Bez zmeny. 
B.16.3. Ochrana proti veľkým vodám. 

 Text bez zmeny + (príloha č. 3.) 
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Príloha č. 3 
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B.16.4. Protipožiarna ochrana a záchranná služba. 
Bez zmeny. 

 
B.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA 

ENVIROMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH 
A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV. 
Bez zmeny. 

 
B.17.1. Zhodnotenie z hľadiska enviromentálneho. 
Bez zmeny. 
B.17.2. Zhodnotenie z hľadiska sociálnych a ekonomických dôsledkov. 
Bez zmeny. 
B.17.3. Zhodnotenie z hľadiska územno-technických dôsledkov. 
Bez zmeny. 
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Príloha pre usmernenie pre aplikovanie územného plánu 
 
Územný plán v záväzných a smerných častiach definuje funkčné a priestorové 

požiadavky pre projektovanie a uskutočňovanie stavieb. Podľa charakteru stavby a jej 
umiestnenia je potrebné v projektovej dokumentácii preukázať dodržanie zásad 
uvedených  v záväznej časti ÚPN-O Nová Baňa. V územnom pláne uvedené základné 
pojmy sú definované nasledovne:  
 
 

Riešená plocha – jeden pozemok alebo súbor viacerých pozemkov (parciel), ktoré sú 
dotknuté navrhovanou stavebnou činnosťou a na ktoré sa vzťahujú výpočty regulatívov 
(napr. koeficientu zastavania, koeficientu zelene, a pod.). 
 

Budova – pozemná stavba podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku – stavebný zákon (pojem budova je de facto synonymný 
s pojmom pozemná stavba), t.j. „Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými 
prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu“ a podľa § 43a bod 2 „Pozemné stavby sú 
priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú 
stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí. Nemusia mať 
steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové 
budovy.“ Stavba môže byť prízemná (1 nadzemné podlažie), alebo viacpodlažná. (cit. 
Z ÚPN /L 2016) 
 

Zastavaná plocha – za plochu zastavanú budovami (stavebnými objektmi) sa 
považuje pôdorysný priemet všetkých častí budovy vymedzený vonkajším obvodom 
zvislých konštrukcií uvažovanej budovy nachádzajúcich sa nad úrovňou upraveného 
terénu do vodorovnej roviny (do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet 
markízy, balkónov a podobne.). Úroveň terénu je definovaná plochou určenou 
prienikom základne budovy a priliehajúceho upraveného terénu. Do plochy zastavanej 
budovy sa nezapočítava pôdorysný priemet hromadných garáží, ktoré nepresahujú 
úroveň upraveného terénu o viac ako 3 m a na ich strešnej konštrukcii je vytvorený 
verejne prístupný priestor, ani priemet spevnených plôch. Podzemný objekt, nad 
ktorým sa nachádza voľná funkčná plocha na úrovni terénu, nemá zastavanú plochu. 
Pri objektoch poloodkrytých, resp. ich častí, je zastavaná plocha ohraničená vonkajším 
obvodom obalovej čiary vonkajšieho okraja zvislých konštrukcií. Pri zastrešených 
stavbách alebo ich častí bez zvislých konštrukcií je zastavaná plocha vymedzená 
ortogonálnym  priemetom strešnej konštrukcie do vodorovnej roviny. (cit. Z ÚPN PK 
2016). 
 

Spevnená plocha – plochy so stavebnou úpravou, ktoré nie sú zastavané stavbou. 
Ako spevnené plochy sa počítajú dláždené chodníky,  okapové chodníky, príjazdové 
cesty, terasy na úrovni terénu, exteriérové schodiská, dláždené detské ihriská, atď – t.j. 
všetky upravené povrchy na teréne, z ktorých nemôže dažďová voda vsakovať 
prirodzeným spôsobom do zeme. Súčasťou spevnených plôch parcely je aj zastavaná 
plocha stavby. 
 

Podlažie – časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi 
horizontálnymi deliacimi konštrukciami. Budovy môžu mať podzemné, nadzemné 
a ustupujúce podlažie. 
 

Nadzemné podlažie – za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má 
priemernú úroveň podlahy na úrovni priľahlého terénu, nad úrovňou priľahlého terénu, 
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alebo v úrovni nie hlbšej ako 800 mm pod úrovňou priľahlého terénu. Ostatné podlažia 
sú podzemné. Do počtu nadzemných podlaží sa nezapočítava podkrovie a ustupujúce 
podlažie. Pri rôznych výškových úrovniach podlahy sa priemerná úroveň podlahy určí 
váteným priemerom jednotlivých výškových úrovní podláh celého podlažia. 
 
 
Za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy 
v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou upraveného priľahlého terénu. Na výpočet 
aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujúc 
najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade 
pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi 
a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén. Ostatné podlažia sú 
nadzemné (STN 73 4301/Z1 Budovy na bývanie). 
 
„Podkrovím“ sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP 
vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na 
účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad 
tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny 
nadväzujúce na šikmú strešnú resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica 
výšky bežného nadzemného podlažia domu (STN 73 4301 Budovy na bývanie). 
 
„Posledným ustupujúcim podlažím“ sa rozumie polovičné podlažie, t.j. podlažie so 
zastavanou plochou do výmery 50 % zastavanej plochy predchádzajúceho 
(predposledného) podlažia (STN 73 4301 Budovy na bývanie). 
 
Konštrukčná výška v prípade rodinných domov a rekreačných chát je obmedzená na 
max. 3,5 m, v prípade zariadení výroby, občianskej vybavenosti, sociálnej infraštruktúry 
a rekreácie je obmedzená na max. 4,0 m. V prípade prekročenia max. konštrukčnej 
výšky sa takéto prekročenie počíta ako ďalšie nadzemné podlažie. 
 
Výškové obmedzenia neplatia pre bodové stavby technického vybavenia (napr. 
vysielacie zariadenia) a taktiež neplatia pre existujúce stavby s väčšou výškou. 
 
Prieluka – je voľný pozemok medzi budovami v zastavanom území. Priestor môže byť 
nezastavaný úmyselne – vzhľadom na architektonický a urbanistický koncept územia, 
alebo ide o pozemok určený na zastavanie. Zastavanie prieluky – ak vznikol voľný 
priestor v zástavbe zámerne, existuje predpoklad jeho budúceho stavebného využitia. 
Neskoršie využitie pozemku na stavebné účely musí byť v súlade s podmienkami 
územného plánu mesta.  
 
Koeficient zastavanosti 
Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Stanovuje sa 
v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, spôsobu funkčného využitia 
a druhu zástavby. 
Vymedzeným územím pre výpočet je stavebný pozemok – koeficient zastavanosti 
udáva pomer plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej výmere 
vymedzeného územia. Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy 
a komunikácie. 
 
Maximálna podlažnosť 
Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom 
nadzemných podlaží. Do tohto počtu sa nezahŕňa, ale uvádza sa menovite, podkrovie 
alebo posledné ustupujúce podlažie. V prípade niektorých regulačných blokov, kde sa 
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predpokladá aj výstavba objektov halového typu s nedefinovanou max. konštrukčnou 
výškou (sklady, výrobné haly, sýpky, športové haly a pod.), je okrem počtu podlaží 
daná aj maximálna výška objektov určená v metroch a meraná od úrovne priľahlej 
komunikácie. 
 
Regulácia max. výšky objektov sa vzťahuje aj na prípadné zahusťovanie zástavby 
v plochách existujúcej zástavby. V prielukách existujúcej zástavby (pri príp. 
zahusťovaní zástavby a pri nadstavbe objektov) je max. výška objektov zároveň 
limitovaná aj výškou susediacej súčasnej zástavby. 
 
Oplotenie pozemkov 
Pri oplotení pozemkov zo strany ulice dodržať podmienku max. výšky oplotenia 1,8 m, 
oplotenie pozemkov v rozsahu min. 50% riešiť priehľadné. V chatových oblastiach je 
súvislé oplotenie v akejkoľvek forme neprípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


