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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
     

Ciele riešenia zmeny 10/2014 územného plánu 
 

Predmetom zmeny 10/2014 Územného plánu obce Krakovany, schvaľovanej v zmysle 
platnej legislatívy Obecným zastupiteľstvom, sú príslušné časti plochy mimo i v zastavanom 
území obce Krakovany, katastrálnom území Krakovany a Stráže vrátane súvisiacich funk-
čnopriestorových a územnotechnických investícií.  
 Zmena 10a/2014 – lokalita C1, rozšírenie plochy cintorína Krakovany  – navr-
hovaná zmena vytvára možnosť rozšírenia plochy jestvujúceho cintorína v katastri 
Krakovany. Plocha cintorína sa rozšíri na časť parcely č.732/8 o  ploche cca. 1520 m². 
 Zmena 10b/2014 – lokalita C2, rozšírenie plochy cintorína Stráže – navrhovaná 
zmena vytvára možnosť rozšírenia plochy jestvujúceho cintorína v katastri Stráže. Plocha 
cintorína sa rozšíri o 0,4488 ha. 
 Zmena 10c/2014 – lokalita B1, rozšírenie obytných plôch Strážovské záhumenice, 
navrhovaná zmena plošne rozširuje urbanistickú koncepciu pôvodnej lokality B1 mimo za-
stavané územie obce o 0,5776 ha. Na riešenom území sa umožní výstavba dvoch ro-
dinných domov s možnosťou pestovanie plodín, resp. drobnochovu hosp. zvierat 
vrámci parcely rod.domu. 

Zmena 10d/2014 – lokalita B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie miestnej ko-
munikácie – navrhovaná zmena zabezpečí rozšírenie dopravného priestoru pre vybudova-

nie miestnej komunikácie tak, aby vyhovovala svojím šírkovým usporiadaním na pripojenie 
na cestu II/499 – zmena 9f/2012. Touto zmenou sa plocha lokality B1 nemení, iba sa zväčší 
plocha dopravného priestoru na úkor plôch parciel rodinných domov. Plocha komunikácie sa 
rozšíri na parcele č.586/1 o ploche cca. 310 m². Pôvodná komunikácia bola situovaná na 
ploche parcely č. 607/8.  

Zmena 10e/2014 – lokalita B1, Strážovské záhumenice, zmena polohy miestnej 
komunikácie – navrhovaná zmena upravuje polohu dopravného priestoru pre vybudovanie 

miestnej komunikácie tak, aby sa čo najefektívnejšie využilo územie lokality za rešpektovania 
jestvujúcich objektov. Touto zmenou sa plocha lokality B1 nemení. 

Zmena 10f/2014 – lokalita B1, Strážovské záhumenice, zmena funkčného využitia 
na časti lokality – navrhovaná zmena upravuje severný cíp riešenej lokality tak že umožní v 
tomto priestore výstavbu bytového domu namiesto rodinných domov. Touto zmenou sa plo-
cha lokality B1 nemení.  
 Zmena 10g/2014 – cyklotrasa – navrhovaná zmena rieši situovanie cyklotrasy, ve-

denej po súčasnej trase jednokoľajovej železnice Piešťany – Vrbové, ktorá nie je 
v súčasnosti funkčná. Cyklotrasa je uvažovaná ako regionálna, ktorej časť by prechádzala 
katastrom obce Stráže. Z toho dôvodu je nutné riešiť ju v súčinnosti všetkých obcí regiónu, 
ktorými trať prechádza a okresného mesta Piešťany. 
 
 

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 
 

Pre obec Krakovany existuje v súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia – 
územný plán obce z roku 2005. 

Územný plán obce Krakovany bol spracovaný v zmysle platnej metodiky a legislatívy. 
Na základe výsledkov verejnoprávneho prerokovania bol schválený obecným zastupiteľ-
stvom v Krakovanoch uznesením č.9/2005 zo dňa 15.12.2005. 
  

Ku dnešnému dňu boli spracované tieto zmeny a doplnky ku schválenému územné-
mu plánu obce:  
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1/2006 – Zmena funkčného využitia územia č.p.269, spracovaná v máji 2006, 

schválená obecným zastupiteľstvom v Krakovanoch uznesením č.9/2006 zo dňa 31.08.2006 
 
 2/2007 – Zmena funkčného využitia územia Krakovianske Záhumenice, spraco-

vaná v júni 2007, schválená obecným zastupiteľstvom v Krakovanoch uznesením č.10/2007 
zo dňa 20.08.2007. 
  
 3/2008 – Zmena funkčného využitia územia priemyselná zóna Predné diely I, 

v súčasnosti prebieha schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie. 
 
 4/2008 – Zmena funkčného využitia územia priemyselná zóna Predné diely II, 

v súčasnosti sú pozastavené práce na spracovaní zmeny územnoplánovacej dokumentácie. 
 

5/2009 – Zmena funkčného využitia územia Horné pole II,  

spracovaná v máji 2009, schválená obecným zastupiteľstvom v Krakovanoch uznesením 
č.6/2009 zo dňa 28.05.2009. 
  

6/2010 – Zmena funkčného využitia územia Horné pole II,  

spracovaná v auguste 2010, schválená obecným zastupiteľstvom v Krakovanoch uznesením 
č.7/2010 zo dňa 26.08.2010.   
 

7/2010 – Zmena funkčného využitia územia P8 Chateau Krakovany a R2 Horné 
diely, zmena regulatívov P7 Horné pole II, spracovaná v novembri 2010, schválená obec-

ným zastupiteľstvom v Krakovanoch uznesením č.11/2010 zo dňa 15.12.2010.   
 

8/2011 – B1 Strážovské Záhumenice, P4 Jutrá,– spracovaná v marci 2010, schvá-
lená obecným zastupiteľstvom v Krakovanoch uznesením č.17/2/2011 zo dňa 07.04.2011.
  

 
9/2012 – súbor zmien, - spracovaných v marci 2013, schválené obecným zastupiteľ-

stvom v Krakovanoch uznesením č.4/1/2013 zo dňa 28.03.2013.  
 
 

 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 

 
Návrh zmeny územného plánu obce Krakovany v zásade rešpektuje vymedzenie rie-

šeného územia a hlavné úlohy riešenia stanovené Zadaním. Požiadavky na rozvoj bývania, 
občianskej vybavenosti, a plôch výroby sú z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a za-
chovania kultúrnych pamiatok rešpektované v plnom rozsahu schváleného Zadania. 

Navrhované rozvojové plochy riešenej zmeny 10/2014 nevytvárajú nové funkčné 
štruktúry, ale rozširujú už jestvujúce funkcie v území. Rozšírenie je navrhnuté v tesnom kon-
takte jestvujúcich funkčných plôch, čím vytvára s jestvujúcim zastavaným územím kompakt-
ný celok. 
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2. NÁVRH RIEŠENIA ZMENY 10/2014  

 
Vymedzenie riešeného územia 

 
Zmena 10a/2014 – C1, cintorín Krakovany 

 
Riešená zmena je situovaná mimo zastavaného územia obce, v severnej časti katas-

tra Krakovany, v dotyku s  jestvujúcou plochou cintorína. 
 Plocha cintorína sa rozšíri na časť parcely: 

  p.č. – 732/8                o 0,1520 ha 
 
Celková plocha navrhovaného areálu cintorína bude spolu 0,6487 ha. 

 
 

Zmena 10b/2014 – C2, cintorín Stráže 
 
Riešená zmena je situovaná v zastavanom, i mimo zastavaného územia obce, 

v juhovýchodnej  časti katastra Stráže, v dotyku s  jestvujúcou plochou cintorína. 
 Plocha cintorína sa rozšíri o parcely: 

p.č.128     0,0240 ha     zast.pl. a nádvoria v ZÚ 
p.č.127/1     0,0282 ha     záhrada v ZÚ 
p.č.614,620,621,624,627/6 a 627,5  0,3966 ha záhrady mimo ZÚ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Spolu         0,4488 ha 
 
Celková plocha navrhovaného areálu cintorína bude spolu 0,8783 ha. 

  
 

Zmena 10c/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie obytných plôch 
 
Riešená zmena je situovaná mimo zastavaného územia obce, v juhovýchodnej  časti 

katastra Stráže, kde rozširuje jestvujúcu plochu obytnej zóny lokality B1 Strážovské záhu-
menice. 
   Zmena je vymedzená hranicami parciel: 

p.č.629/2    0,2876 ha zast.pl. a nádvoria mimo ZÚ 
p.č.649/1 (časť plochy)  0,1450 ha orná pôda mimo ZÚ 
p.č.649/2 (časť plochy)  0,1450 ha orná pôda mimo ZÚ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Spolu        0,5776 ha 
 
Vzhľadom nato, že časť navrhovanej lokality je už čiastočne zrealizovaná podľa návr-

hu pôvodného územného plánu, plocha súčasnej lokality v návrhu sa zmenšila na 4,6046 ha. 
Plocha lokality B1 Strážovské Záhumenice po zmene bude  5,1822 ha. 

 
 
Zmena 10d/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie navrhovanej miestnej 

 cesty 
  
Riešená zmena je situovaná v pôvodnej lokalite B1 v mieste pôvodnej miestnej ces-

ty.Touto zmenou sa plocha lokality nemení, iba sa zväčší plocha dopravného priestoru na 
úkor plôch parciel rodinných domov. Plocha komunikácie sa rozšíri na parcele č.586/1 
o ploche cca. 310 m². Pôvodná komunikácia bola situovaná na ploche parcely č. 607/8.  
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 Zmena 10e/2014 – B1, Strážovské záhumenice, zmena trasy navrhovanej miestnej 
 cesty 

 
 Navrhovaná zmena upravuje polohu dopravného priestoru pre vybudovanie miestnej 

cesty  tak, aby sa čo najefektívnejšie využilo územie navrhovanej lokality za rešpektovania 
už jestvujúcich, nevhodne situovaných objektov. Touto zmenou sa plocha lokality nemení. 

 
 

 Zmena 10f/2014 – B1, Strážovské záhumenice, zmena funkčného využitia časti loka
 lity 

 
 Navrhovaná zmena upravuje severný cíp riešenej lokality tak že umožní v tomto prie-

store výstavbu bytového domu namiesto rodinných domov. 
   Zmena je vymedzená hranicami parciel: 

p.č.607/57    0,1185 ha 
p.č.607/58    0,0550 ha 
p.č.607/59    0,0828 ha 
p.č.607/112    0,0499 ha  
p.č.607/113    0,0499 ha 
p.č.607/114    0,0499 ha 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Spolu        0,4060 ha 
 
Uvedená zmena neovplyvňuje celkovú plochu lokality. 
 
 

 Zmena 10g/2014 – Cyklotrasa 
 

 Navrhovaná zmena rieši situovanie cyklotrasy, vedenej po súčasnej trase jednokoľa-
jovej železnice Piešťany – Vrbové, ktorá nie je v súčasnosti v prevádzke. Cyklotrasa je uva-
žovaná ako regionálna, ktorej časť by prechádzala katastrom obce Stráže, cez parcely č. 
386/5, 542/2, 653/2 a 714. 

 
 
Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania          

 

Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania celého zastavaného územia  ob-
ce Krakovany sa mení iba zmenou 10f/2014, kde sa vytvára nová urbanistická štruktúra 
obytnej výstavby bytových domov. 

Ostatné zmeny dodržujú už stanovenú koncepciu priestorového usporiadania pôvod-
ných lokaít. 
 
 

Návrh zmeny funkčného využitia  

 
Zmena 10a/2014 – C1, cintorín Krakovany 

 
Navrhované územie zmeny je v záväznej časti ÚPN-O Krakovany špecifikované ako 

orná pôda mimo zastavaného územia. 
Navrhovaným riešením sa na predmetnom území mení jeho funkcia využitia a to 

z poľnohospodárskej výroby na funkciu spojenú s poskytovaním cintorínskych služieb a poh-
rebníctva. 
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Zmena 10b/2014 – C2, cintorín Stráže 
 

Navrhované územie zmeny je v záväznej časti ÚPN-O Stráže špecifikované ako zá-
hrady mimo zastavaného územia a zast.plocha a nádvoria v zastavanom území. 

Navrhovaným riešením sa na predmetnom území mení jeho funkcia využitia na funk-
ciu spojenú s poskytovaním cintorínskych služieb a pohrebníctva. 
 

Zmena 10c/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie obytných plôch 
 

Navrhované územie zmeny je v záväznej časti ÚPN-O Krakovany špecifikované ako 
orná pôda a zast.p. A nádvoria mimo zastavané územie. 

Navrhovaným riešením sa na predmetnom území mení  funkcia využitia 0,2900 ha 
plochy poľnohospodárskej výroby na funkciu obytnú, výstavbu rodinných domov. 

 
 
Zmena 10d,e/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie navrhovanej miestnej 

 cesty, zmena trasy navrhovanej miestnej cesty 
 
V oboch prípadoch zmien sa nemení funkčné využitie rozvojových plôch, zmena po-

lohy, resp. rozšírenie dopravných parametrov ciest sú navrhované na pôvodnej ploche lokali-
ty B1 strážovské záhumenice. 

 
 Zmena 10f/2014 – B1, Strážovské záhumenice, zmena funkčného využitia časti loka
 lity 

 
Navrhované územie zmeny je v záväznej časti ÚPN-O Krakovany špecifikované ako 

obytné plochy pre výstavbu rodinných domov. 
 Navrhovaným riešením sa časť plochy o veľkosti 0,4060 ha zmení na obytnú plochu 
pre výstavbu bytových domov. 

 
 Zmena 10g/2014 – Cyklotrasa 
 
 Navrhované územie zmeny je v záväznej časti ÚPN-O Krakovany špecifikované ako 
ostatné plochy pre budovanie dopravných koridorov – v súčasnosti železničnej trate. 
 Navrhovaným riešením neprichádza ku zmene funkčného využitia územia – doprav-
ného koridoru, ktorý zmení iba druh a spôsob prepravy osôb. 

 
 
Návrh riešenia zmeny 

 
Zmena 10a,b/2014 – C1, cintorín Krakovany, C2, cintorín Stráže 

 

Navrhovanou zmenou sa umožní na oboch riešených územiach rozšíriť plochu pre 
poskytovanie cintorínskych služiab a pohrebníctva, na cintoríne v Strážach, v zastavanom 
území využiť jestvujúce zast.pl. a nádvoria na vybudovania Domu smútku. 

Pre návrh oboch zmien je nutné zabezpečiť:  
 
1. vyčleniť  riešené územie v katastri oboch obcí na rošírenie jestvujúcich plôch cintorí-

nov 
2. zachovať jestvujúce  dopravné napojenie  oboch cintorínov z miestnych ciest , dobu-

dovať podľa priestorových možností parkovacie plochy pre automobili 
3. zachovať napojenie oboch cintorínov na  siete technickej infraštruktúry v rozsahu: 
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- napojenie na vodovod 
- napojenie na verejné osvetlenie 

4. zabezpečiť územno-technickými podmienkami a regulatívami adekvátne  prostredie, 
prislúchajúce významu navrhovanej funkcie 

 

Zmena 10c/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie obytných plôch 
 
Navrhovanou zmenou sa zväčší plocha riešeného územia o plochu, ktorá bola v pô-

vodnom územnom pláne obce riešená ako orná pôda. Tým sa vytvorí možnosť vybudovať 
dva rodinné domy.  

Pre návrh zmeny je nutné zabezpečiť: 
 
1. vyčleniť príslušné územie mimo zastavaného územia obce,  o ktoré sa zväčší plocha 

riešenej lokality 
2. umožniť dopravné napojenie riešeného územia z jestvujúcej miestnej komunikácie 
 obce 
3.   umožniť napojenie riešeného územia na  siete technickej infraštruktúry v rozsahu: 
 - napojenie na vodovod 
 - odvádzanie dažďových a splaškových vôd 
 - zásobovanie zemným plynom  
 - zásobovanie elektrickou energiou 
 - telekomunikačné pripojenie  
4. zabezpečiť územno-technickými podmienkami a regulatívami kvalitné životné, obytné 
 aj pracovné prostredie, prislúchajúce významu navrhovanej funkcie 
 
 
 Zmena 10d,e/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie navrhovanej miestnej 
 cesty, zmena trasy navrhovanej miestnej cesty 
 
 Navrhovanými zmenami zlepšiť dopravnú situáciu vo vzťahu na prepojenie na cestu 
II/499, resp. novým trasovaním miestnej cesty eliminovať negatívny dosah zlého situovania 
objektu rodinného domu na celú lokalitu. 

Pre návrh zmeny je nutné zabezpečiť: 
 
1. vyčleniť príslušné územie v rámci lokality pre dopravné koridory miestnych cies 
2.  umožniť dopravné napojenie riešeného územia na cestu  II/499 a navrhovanú miest
  nu cestu 
3. všetky trasy sietí technickej infraštruktúry prispôsobiť novému situovaniu miestnych 
 ciest 
 
 Zmena 10f/2014 – B1, Strážovské záhumenice, zmena funkčného využitia časti loka
 lity 
 
 Navrhovaná zmena upravuje severný cíp riešenej lokality tak že umožní v tomto prie-
store výstavbu bytového domu namiesto rodinných domov. 

Pre návrh zmeny je nutné zabezpečiť: 
 
1. vyčleniť príslušné územie v riešenej lokalite pre zmenu obytnej výstavby na bytové 

domy 
2. umožniť dopravné napojenie riešeného územia z navrhovanej miestnej cesty  
3.   umožniť napojenie riešeného územia na  siete technickej infraštruktúry v rozsahu: 
 - napojenie na vodovod 



ÚPN-O KRAKOVANY   ●  ZMENA 10-2014  ●  NÁVRH                                                                                                      9 

                                                                                                                                            A5ATELIÉR TRNAVA  ● 06-2014 
 

 - odvádzanie dažďových a splaškových vôd 
 - zásobovanie zemným plynom  
 - zásobovanie elektrickou energiou 
 - telekomunikačné pripojenie  
4. zabezpečiť územno-technickými podmienkami a regulatívami kvalitné životné, obytné 
 aj pracovné prostredie, prislúchajúce významu navrhovanej funkcie 
  
 Zmena 10g/2014 – Cyklotrasa 
 
 Navrhovaná zmena upravuje funkciu využita jestvujúceho dopravného koridoru nevy-
užívanej železničnej jednokoľajovej trate na cyklotrasu regionálneho významu spájajúce 
mestá Piešťany a Vrbové.  

Pre návrh zmeny je nutné zabezpečiť: 
 
1. vyčleniť príslušné územie železničného dopravného koridoru v katastrálnom území 

Stráže, ktoré vytvorí plochu riešenej lokality 
2. zabezpečiť realizáciu povrchovej úpravy cyklotrasy mimo zastavaného územia obce 
 s rešpektovaním prechodov a križovaní s cestami  II.triedy a napojením na miestne 
 cesty v obci 
3. zabezpečiť výsadbu líniovej zelene medzi cyklotrasou a cestami II.triedy 
4. umožniť napojenie riešeného územia na  siete technickej infraštruktúry v rozsahu: 
 - napojenie na verejné osvetlenie 
  
 

 Vymedzenie zastavaného územia obce 

 
 Zastavané územie obce sa zväčší v navrhovaných lokalitách zmeny o: 

 
Zmena 10a/2014 – C1    0,1520 ha 
Zmena 10b/2014 – C2    0,3966 ha    
Zmena 10c/2014 – B1    0,5776 ha 
  
 Celkový nárast plochy zastavaného územia obce Krakovany po uvedených zmenách 
bude:   1,1262 ha. 
 
 
 Vymedzenie ochranných pásiem 

 
Vymedzenie v súčasnosti platných ochranných pásiem a chránených území sa rieše-

ním navrhovaných zmien nemení. 
 

 
Verejné dopravné a technické vybavenie 
Dopravné riešenie 

 
Zmena 10c/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie obytných plôch 
 
Navrhované rozšírenie lokality B1 bude dopravne napojené na už navrhované miest-

ne cesty, upravené súčasným stavebnotechnickým podmienkam. 
Navrhovaná cesta bude obojsmerná dvojpruhová funkčnej triedy C3 ako miestna ob-

služná  cesta kategórie MO 7/30 s návrhovou rýchlosťou 30 km.hod-1.  Šírka dopravného 
priestoru bude min. 10,50 m. 
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Zmena 10d,e/2014 – B1, Strážovské záhumenice, rozšírenie navrhovanej miestnej 
 cesty, zmena trasy navrhovanej miestnej cesty 
 
Navrhované územie lokality B1 má spracovaný návrh dopravnej kostry, ktorý bude v 

rámci zmien upravený tak , aby vyhovoval dopravnému napojeniu na cestu II/499 (zmena 
9/2012) a na jestvujúce miestne cesty s rešpektovaním už jestvujúcich stavebných objektov. 

Navrhovaná cesta bude obojsmerná dvojpruhová funkčnej triedy C3 ako miestna ob-
služná  cesta kategórie MO 7/30 s návrhovou rýchlosťou 30 km.hod-1.  Šírka dopravného 
priestoru bude min. 10,50 m. 

 

Zmena 10f/2014 – B1, Strážovské záhumenice, zmena funkčného využitia časti loka
 lity 

 
Navrhovaná zmena funkčného využitia lokality B1 bude dopravne napojené na už na-

vrhované miestne cesty, upravené súčasným stavebnotechnickým podmienkam. 
Územie bude napojené na aavrhovanú cestu v lokalite, ktorá bude obojsmerná dvo j-

pruhová funkčnej triedy C3 ako miestna obslužná  cesta kategórie MO 7/30 s návrhovou 
rýchlosťou 30 km.hod-1.   

 
 Zmena 10g/2014 – Cyklotrasa 
 

 Navrhovaná zmena funkčného využitia dopravného koridoru bude riešená ako súčasť 
celej cyklotrasy Piešťany – Vrbové.  
 Na úseku katastre Stráže vyriešiť križovanie s cestou II.triedy dopravným značením a 
konštrukciou povrchu cyklotrasy. 
 
 

Technické vybavenie 

 
Ostatné riešenie technickej infraštruktúry ostáva nezmenené podľa pôvodného 

územného plánu a následných zmien, a bude rešpektovať polohu navrhovaných komuniká-
cií. 
 

 Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred 
povodňami 
 

 Podľa zákona NR SR č.42/1994 Z.z., o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení 
neskorších zákonov, obec v zmysle §15 má vypracovaný plán ochrany obyvateľstva a podľa 
potreby určuje vhodné ochranné stavby použitelné na verejné ukrytie obyvateľstva. Ukrytie 
obyvateľstva v zmysle vyhl. MV SR č.532/2006 Z.z., prílohy č.1, časť III. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany bude zabezpečené v novobudovaných objektoch. V prípade navrhovanej zmeny 
pôjde o jednoduché úkryty do 50 osôb. Pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva je nutné 
dodržiavať vyhl. MV SR č.388/2006, v znení neskorších zákonov o podrobnostiach na 
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 
ochrany. 

Z hľadiska požiarnej ochrany budú pri navrhovanej zmene  v lokalite P9 riešené po-
žiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č.314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. Verejná 
vodovodná sieť v lokalite bude riešená s požiarnymi hydrantami. (Vyhl. MV SR č.94/2004 
Z.z., č.699/2004 Z.z., č.591/2005 Z.z.) Konkrétna problematika požiarnej ochrany bude rie-
šená podľa predpisov platných v čase realizácie jednotlivých stavieb. 
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 V záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity 
realizované v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami č.07/2010 Z.z. 
  
 

Vymedzenie prieskumných, chránených ložiskových území a   
dobývacích priestorov  
 

Navrhované plochy zmeny 10/2014 nezasahujú do žiadneho chráneného územia do-
bývacieho priestoru, alebo ložiskového územia.  
 
 

Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 

 
Na riešenom území katastra obce Krakovany sa nenachádzajú územia, ktoré by si 

vyžadovali zvýšenú ochranu, ako napr. záplavové územie alebo územie znehodnotené ťaž-
bou.  

 
 

Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely 
 

ÚPN-O Krakovany rieši katastrálne územie obce o celkovej výmere 984,4373 ha. 

Z toho po schválených zmenách a doplnkoch: 
 
- poľnohospodárska pôda predstavuje výmeru  857,5794 ha 
- nepoľnohospodárska pôda tvorí výmeru   126,8579 ha 
 

 Predpokladaná nepoľnohospodárska pôda v katastrálnom území obce vrátane navr-
hovaných predchádzajúcich zmien a doplnkov sa zvyšuje o:  
 

Zmena 10a/2014 ...........................     0,1520 ha 
Zmena 10b/2014 ...........................     0,4248 ha 
Zmena 10c/2014 …........................     0,2900 ha 

  
Predpokladaná nepoľnohospodárska pôda v katastrálnom území obce vrátane navr-

hovaných plôch zmien 10/2014 bude                    127,7247 ha 

 
 
 Predpokladaná plocha záberu pôdneho fondu a jeho využitie na nepoľnohospodárske 
účely: 
 
Zmena 10a/2014 - orná pôda mimo zastavaného územia     0,1520 ha      BPEJ 0137002 
Zmena 10b/2014 – záhrady v zastavanom území      0,0282 ha  
       – záhrady mimo zastavaného územia     0,3966 ha      BPEJ 0137002 
Zmena 10c/2014 -  orná pôda mimo zastavaného územia     0,2900 ha      BPEJ 0137002 
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NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 

 
.... 
     
II. URČENIE PODMIENOK VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH 
 
Dopĺňa sa: 
Zmena 10f/2014 
II-1.2 Zásady a regulatívy pre lok.bytovej výstavby B1-B3 
 

V  lokalitách B2, B3 sa uvažuje  výhradne s výstavbou rodinných domov, v lokalite B1 
s výstavbou rodinných a bytových domov za týchto podmienok: 

 
- pri tvorení nových parciel rešpektovať súčasné majetkoprávne vzťahy, vytváranie nových 
parciel zlučovaním jestvujúcich 
- rešpektovať vidiecky charakter pôvodnej zástavby, dodržiavať  uličný charakter zástavby, 
nerealizovať stavebné objekty : 
●rodinných domov nad dve nadzemné podlažia, druhé nadzemné podlažie riešiť ako obytné 
podkrovie,  
●bytových domov nad tri nadzemné podlažie 

 neprekročiť koeficient zastavanosti parcely /pomer zastavaných plôch k ploche parcely/ 
●rodinného domu  - max. 0,5 
●bytového domu   - max. 0,2 

 
- prípustné funkcie – primárne - obytná, rodinné a bytové domy, k nim prislúchajú-

ce nevyhnutné zariadenia ako   garáže, verejné dopravné a 
technické vybavenie, verejná zeleň a detské ihriská 

- vhodné funkcie               – doplnkové občianske vybavenie, maloob- chodné, sociálne a 

zdravotníce služby, pri plochách rodinných domov pestovanie 
plodín, drobnochov 

- neprípustné funkcie          – všetky ostatné 
 
Mení sa názov state 
 
 
IV. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECH-

NICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 
 
IV-1 DOPRAVA  

 
dopĺňa sa: 
Zmena 10d/2014 
 - rozšíriť navrhovanú miestnu cestu pre budúce dopravné napojenie na cestu II/504 
(II/499) 

  
Zmena 10e/2014 
 - zmeniť trasovanie pôvodne navrhovanej miestnej cesty 
 
Zmena 10g/2014 
 - vybudovať v dopravnom koridore železničnej trate cyklotrasu 
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VII. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

 
 Zastavané územie obce sa zväčší v navrhovaných lokalitách zmeny o: 

 
Zmena 10a/2014 – C1    0,1520 ha 
Zmena 10b/2014 – C2    0,3966 ha    
Zmena 10c/2014 – B1    0,5776 ha 
  
 Celkový nárast plochy zastavaného územia obce Krakovany po uvedených zmenách 
bude:   1,1262 ha. 
 

 
 
XI. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  
 

dopĺňa sa: 
Zmena 10a/2014 

- rozšírenie cintorína Krakovany 
 
Zmena 10b/2014 

- rozšírenie cintorína Stráže 
 
Zmena 10g/2014 

- plocha pre vybudovanie cyklotrasy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvedené state riešenia územného plánu obce Krakovany z r.2005, schváleného 
obecným zastupiteľstvom uznesením č.9/2005 zo dňa 15.12.2005, vrátane následne schvá-
lených zmien ostávajú v platnosti v plnom znení pôvodného textu. 
 
 


