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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN
RIEŠI
Pre obec Želovce bola vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia v roku 1986 Stavoprojektom Banská
Bystrica. Z dôvodu celospoločenských zmien po roku 1989 Obec Želovce na základe výsledkov užšej súťaže objednala vo februári 1996 vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie u Ateliéru urbanizmu a architektúry - Ing. arch. Priehodová, Banská Bystrica. Prieskumy a rozbory boli vypracované v roku 1996. Po
vypracovaní prieskumov a rozborov sa práce na ďalších etapách územného plánu pozastavili z dôvodu iných priorít v obci. V roku 2003 boli vypracované doplňujúce prieskumy a rozbory a Krajinnoekologický
plán.
V roku 2006 získala obec nenávratný finančný príspevok z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
ako Riadiaceho organu pre Operačný program Základná infraštruktúra, Priorita 3. Lokálna infraštruktúra,
Opatrenie č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcí s číslom zmluvy 2005-OPZI-34/A-BB-0147/2 na dopracovanie územného plánu.
Zadanie pre územný plán vypracovala odborne spôsobilá osoba na činnosti spojené s obstarávaním podľa
§2a zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení Ing. Pavlovkinová.
Obecné zastupiteľstvo obce Želovce schválilo toto Zadanie dňa 27.4.2007 uznesením č.8/2007 v bode l)
bez pripomienok. Schváleniu predchádzalo súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Banskej
Bystrici zo dňa 18.4.2007.
Návrh územného plánu je vypracovaný v súlade s §12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.
Cieľom Územného plánu obce Želovce je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia jednotlivých činností
v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona číslo č. 50/1976 Zb. v platnom
znení.
Banskobystrický kraj schválený vládou SR uznesením č. 394 z 9. júna 1998, VÚC Banskobystrický kraj –
Zmeny a doplnky 2004 schválené Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja uznesením č.
611/2004 zo dňa 16. a 17. decembra 2004. Nariadenie vlády SR č. 263, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj bolo uvedené v Zbierke zákonov SR 18. 8.1998, Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č.4/2004 zo dňa 17. decembra 2004, ktorým sa vyhlasujú
zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja nadobudlo účinnosť 21. januára 2005. ÚPN VUC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky c. 1/2007 boli schválené uznesením č. 222/2007 dňa 23. augusta 2007, záväzná časť zmien a doplnkov č.1/2007 bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením BBSK č.6/2007, účinnosť nadobudla 30. dňom od vyvesenia na Úradnej
tabuli Banskobystrického samosprávneho kraja, 27. septembra 2007.
Územný plán obce vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu obce, z rozvojových možností a z územnej
a priestorovej disponibility.
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Hlavnými úlohami pre riešenie územného plánu obce sú najmä:
-

Návrh koncepcie rozvoja všetkých funkčných zložiek, stanovenie optimálnych podmienok pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce,

-

Vymedzenie nových plôch pre bývanie a občiansku vybavenosť, výrobu, šport rekreáciu

-

Vymedzenie zásad rozvoja hospodárskych aktivít vo vzťahu k zachovaniu environmentálnych hodnôt,

-

Návrh dopravného systému vo vzťahu na nadradenú dopravnú sieť európskeho a celoštátneho významu

-

Návrh zásad rozvoja technickej infraštruktúry vo vzťahu k rozvoju ťažiskových funkcií v území,

-

Návrh podmienok ochrany prvkov územného systému ekologickej stability vo vzťahu k rozvojovým zámerom obce,

-

Návrh limitov a regulatívov urbanistickej koncepcie a optimálneho usporiadania priestorovej štruktúry
obce a jej katastrálneho územia,

-

Návrh priorít a etapizácie realizácie verejnoprospešných stavieb,

Podľa ustanovenia § 21 ods. 2 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov sa Koncept územného plánu obce Želovce nevypracováva. Návrhovým obdobím je rok 2020, s výhľadom do roku 2030.
Územný plán obce je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii vypracovaný na digitálnych mapových podkladoch poskytnutých Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave v podrobnosti:
- širšie územné vzťahy v M 1: 50 000
- katastrálne územie v M 1:10 000
- zastavané územie v M 1: 2 000

B. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
Pre obec Želovce bola vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia ÚPN SÚ Želovce, etapa Návrh v roku 1986 Stavoprojektom Banská Bystrica. Tento územný plán riešil rozvoj obytnej funkcie v zastavanom
území na plochách jestvujúcich záhrad. Bol spracovaný v rozsahu zastavaného územia v mierke 1:2000.
V roku 1985 bol vypracovaný Stavoprojektom Banská Bystrica územný plán zóny , ktorý riešil obnovenie
pôvodných kúpeľov a novú lokalitu záhradkárskej osady.

C. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO SÚBORNÝM STANOVISKOM
Z PREROKOVANIA ZADÁVACIEHO DOKUMENTU
Návrh riešenia ÚPN obce Želovce je vypracovaný v súlade so súborným stanoviskom z prerokovania Zadania. Obecné zastupiteľstvo obce Želovce schválilo Zadanie dňa 27.4.2007 uznesením č.8/2007 v bode l)
bez pripomienok. Schváleniu predchádzalo súhlasné stanovisko Krajského stavebného úradu v Banskej
Bystrici zo dňa 18.4.2007.
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II. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
A. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Obec Želovce sa nachádza v južnej časti okresu Veľký Krtíš 11 km od okresného sídla. Riešené územie pre
územný plán obce je vymedzené administratívno-správnymi hranicami obce, t. j. hranicou katastrálneho územia, do ktorého patria miestne časti Šóšár, Karikáš, Ortáš, Foráš, Dolné Peserany. Zo severu susedí s
obcou Sklabiná, z juhu s obcou Vrbovka, z východu s obcou Kiarov a Olováry a zo západu s obcou Bátorová a obcou Záhorce. S okresným mestom sú Želovce spojené cestou II. triedy č. 527, ktorá prechádza
obcou, ďalej Záhorcami, Slovenskými Ďarmotami do Maďarska.
Výmera riešeného územia je 1 876 ha , v obci žije v súčasnosti 1 310 obyvateľov.

B. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
Základným východiskovým dokumentom pre Územný plán obce Želovce je ÚPN VÚC Banskobystrický kraj
schválený vládou SR uznesením č. 394 z 9. júna 1998, VÚC Banskobystrický kraj v znení Zmien
a doplnkov 2004 schválených Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja uznesením č.
611/2004 o dňa 16. a 17. decembra 2004. Nariadenie vlády SR č. 263, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj bolo uvedené v Zbierke zákonov SR 18. 8.1998, Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č.4/2004 zo dňa 17. decembra 2004, ktorým sa vyhlasujú
zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja nadobudlo účinnosť 21. januára 2005. ÚPN VUC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky c. 1/2007 boli schválené uznesením č. 222/2007 dňa 23. augusta 2007, záväzná časť zmien a doplnkov č.1/2007 bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením BBSK č.6/2007, účinnosť nadobudla 30. dňom od vyvesenia na Úradnej
tabuli Banskobystrického samosprávneho kraja, 27. septembra 2007.
Tento dokument vo svojej záväznej časti určuje niektoré všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí,
ako aj konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k riešenému územiu:

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom:
-

podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných
vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností,

-

zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a
historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

-

pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

-

vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou výstavby
verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a
pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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ho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
V oblasti hospodárstva
-

prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár
a Revúca,

-

podporovať prednostné využívanie existujúcich priemyselných a poľnohospodárskych areálov formou
ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním nových technológií šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia
množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať,

poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
-

rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologickoprodukčnej kategorizácii, v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod zalesnených nelesných pozemkov do LPF,

-

vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v súlade s ochranou životného prostredia a zdravou
výživou,

-

vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udržaním ekologickej stability územia a zachovania krajinného rázu,

-

stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako ochranu hospodárskosociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia.

priemysel, ťažba a stavebníctvo
-

utvárať územnotechnické predpoklady na rozšírenie priemyselnej výroby v okresoch Lučenec, Revúca,
Rimavská Sobota a Veľký Krtíš,

regionálny rozvoj
-

vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania

-

podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov,

V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
-

utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel budovaním rekreačných zón sídelných útvarov

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva
-

rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo
vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným
prostredím.

-

uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského, malomestského a rôznych
foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického rozptýleného osídlenia strednej a južnej časti územia kraja.
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH

7

ATELIÉR URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY, SKUTECKÉHO 21, BANSKÁ BYSTRICA

V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
-

rekonštruovať cestu II/527 v úseku Veľký Krtíš - Slovenské Ďarmoty - hranica s Maďarskou republikou
s obchvatmi obcí, návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,

V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
Vodné hospodárstvo
-

rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé skupinové
vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej vodárenskej sústavy,

Zásobovanie elektrickou energiou
-

pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také technické
riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny),

Zásobovanie plynom a teplom
-

prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cieľom znížiť miestnu záťaž znečistenia ovzdušia

-

ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne zdroje energie,

-

v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a
navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov,

V oblasti sociálnej infraštruktúry
Zdravotníctvo
-

vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu a na včasnú diagnostiku závažných ochorení,

-

podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, predovšetkým v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier,

Sociálna pomoc
-

rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb okresov
paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov v dôchodkovom
veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím, najmä občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

-

podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti o dlhodobo chorých a
zdravotne ťažko postihnutých

Kultúra
-

vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami kultúrnych služieb
a tým zvýšiť ich dostupnosť vo všetkých lokalitách kraja,

-

rozširovať sieť a štruktúru kultúrnych zariadení podľa potrieb okresov, ako neoddeliteľnej súčasti infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu,

-

podporovať tvorivé a vzdelávacie aktivity obyvateľstva
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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Verejnoprospešné stavby
Cestná infraštruktúra
-

cesta II/527 v úseku Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia
s obchvatmi sídiel (kategória C 9,5/80,70), návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,

Zásobovanie pitnou vodou
-

zabezpečenie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

-

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

-

realizácia skupinových kanalizačných systémov - Záhorce – Želovce

Zásobovanie plynom
-

plynofikácia obcí na území Banskobystrického samosprávneho kraja na základe rozhodnutia miestnej
samosprávy, po preukázaní ekonomickej efektívnosti investičného zámeru v jednotlivých obciach.

Telekomunikácie
-

rezervovanie priestorov pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov DOK,

Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa - záväzná časť “Územného plánu
veľkého územného celku Banskobystrický kraj” sú záväzným dokumentom pre riešenie ÚPN obce Želovce

C. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
Návrh počtu obyvateľov a bytového fondu.
Tab.: Prirodzený a migračný pohyb v obci Želovce v rokoch 2001- 2007
Rok

Živo
narodení

Zomrelí

Prirodzený
prírastok

Prisťaho
vaní

Prírastok
Vysťahovaní sťahovaním

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 1.polrok

12
6
9
9
10
4
4

15
17
16
23
13
22
6

-3
-11
-7
-14
-3
-18
-2

28
27
25
35
31
27
13

18
17
10
25
24
28
17

Spolu

54

112

-58

186

139

Celkový
prírast.

Počet obyv k
31.12.

10
10
15
10
7
-1
-4

7
-1
8
-4
4
-19
-6

1 311
1 310
1 318
1 314
1 318
1 299
1 293

47

-11

Za obdobie 6,5 roka (2001 až 1. polrok 2007) sa v obci živonarodilo 54 detí (t.j. 8-9 ročne), pričom priemerná miera pôrodnosti dosahovala cca 6,5‰. V priebehu uvedených rokov sa pohybovala od 8,7‰ v roku
2001 do len 3,1‰ v roku 2006, čo je výrazne pod celoslovenský priemer (cca 10‰).
Za rovnaké obdobie v obci zomrelo 112 obyvateľov (v priemere ročne 17-18 osôb), čím mortalita dosahovala viac ako 13‰, teda viac ako bol priemer za SR. Úroveň mortality sa v obci pohybovala od 17,5‰ v roku
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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2004 po 9,9‰ v roku 2005 (za 1. polrok 2007 4,6‰).
Nakoľko miera úmrtnosti presahovala úroveň pôrodnosti počas celého sledovaného obdobia, obec mala za
sledované obdobie pokles prirodzeným pohybom o 58 obyvateľov (t.j. takmer 9 obyvateľov ročne), čo predstavovalo ročný pokles o 6,8‰. Ročná miera úbytku obyvateľstva prirodzeným pohybom sa pritom
pohybovala od 2,3‰ v roku 2005 po 13,7‰ v roku 2006.
Priaznivejšia bola situácia u migrácie. Za sledované obdobie sa do obce prisťahovalo 186 obyvateľov, vysťahovalo sa 139 obyvateľov. Migráciou teda obci pribudlo 47 obyvateľov, t.j. viac ako 7 ročne.
V rokoch 2001-2005 zaznamenala obec ročný migračný prírastok 7-15 osôb (5,3‰-11,4‰), v roku 2006
migračný úbytok 1 obyvateľa (-0,8(5), za prvý polrok roku 2007 úbytok 4 obyvateľov.
Veková skladba obyvateľov obce Želovce je pomerne veľmi nepriaznivá a naďalej sa zhoršuje.
V roku 2001 dosiahol priemerný vek obyvateľov obce 40,0 rokov (v okrese V. Krtíš 36,9 rokov, v SR 36,1
rokov). Index stária pri SODB 2001 dosiahol hodnotu 178,0 (t.j. na 100 detí v predproduktívnom veku
pripadalo 178 osôb v poproduktívnom veku). V okrese to bolo pritom v roku 2001 104,9; v SR 95,2. Index
stária sa pritom v obci od roku 1991 zhoršil o 66,2 bodu.
V roku 2006 bol v obci priemerný vek 41,1 rokov (SR 37,7), Index stária dosiahol 209,3 (SR = 122,1).
Zhoršená veková skladba sa prejavila najmä na výraznom poklese podielu detskej zložky (v roku 1991 –
19,5%, v roku 2006 –11,6%), pričom nárast podielu osôb v produktívnom a poproduktívnom veku bol miernejší.
Tab. Podiel osôb podľa vekových skupín v %
Územie, rok
predproduktívni
Želovce, 1991
19,5%
Želovce 2001
13,9%
Želovce 2006
11,6%
SR 2001
18,9%
SR 2006

16,1%

produktívni
56,7%
60,9%
64,1%
62,3%

poproduktívni
22,8%
24,8%
24,3%
18,0%

64,2%

19,7%

*v roku 2001 dopočet do 100% = nezistený vek
Vplyvom existujúcej vekovej skladby má obec dlhodobo výrazný úbytok obyvateľstva prirodzeným pohybom, ale tiež menší migračný prírastok obyvateľstva. Celkove obec zaznamenáva úbytok počtu obyvateľov.
Vzhľadom k vekovej štruktúre možno očakávať, že zhruba do roku 2010 bude nárast podielu osôb
v poproduktívnom veku len relatívne mierny, po tomto období sa však výrazne zrýchli. Spomalí sa tiež pokles podielu detskej zložky populácie, ktorý sa začína stabilizovať, resp. len mierne klesá. Podiel osôb
v produktívnom veku bude stagnovať, po roku 2010 sa začne výraznejšie znižovať.
Bez vplyvu migrácie bude na základe jestvujúcich demografických ukazovateľov a trendov naďalej klesať
počet obyvateľov obce na zhruba 1250-1260 v roku 2010, do roku 2020 na úroveň do 1200 obyvateľov.
Tento nepriaznivý trend môže čiastočne zmierniť pozitívne migračné saldo, avšak aj tak treba uvažovať
s poklesom počtu obyvateľov do roku 2010 na cca 1280 a do roku 2020 pod úroveň 1250 obyvateľov, čo
by však vzhľadom k celoslovenským očakávaniam bol pomerne priaznivý vývoj.
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D. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Na základe administratívno-správneho členenia SR z roku 1996 je obec Želovce zaradená do okresu Veľký
Krtíš, kraj Banskobystrický. Má slabšie väzby na centrum osídlenia druhej skupiny – Lučenec, silnejšie väzby na okresné mesto Veľký Krtíš – centrum osídlenia tretej skupiny.
Obec Želovce sa nachádza vo východnej časti Ipeľskej kotliny v doline Krtíša na pravom brehu Ipľa. Od okresného mesta je vzdialená 11 km. Zo severu susedí s obcou Sklabiná, z juhu s obcou Vrbovka, z východu
s obcou Kiarov a Olováry a zo západu s obcou Bátorová a obcou Záhorce. S okresným mestom sú Želovce spojené cestou II. triedy č. 527, ktorá prechádza obcou, ďalej Záhorcami, Slovenskými Ďarmotami do
Maďarska. Z východného smeru vyúsťuje v obci cesta III. triedy č. 52724 smerujúca cez Šóšár do obce Kiarov. Lokalita Šošár tvorí rekreačné zázemie nielen pre obec Želovce, ale aj spádovému územiu a okresnému sídlu Veľký Krtíš. Na cestu III. triedy č. 52724 do Kiarova sa napája cesta III. triedy č. 05652 do Vrbovky.

E. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
Urbanistická štruktúra sídla, postupnosť vývoja obce
Obec Želovce leží v nadmorskej výške 154 m n. m. vo východnej časti Ipeľskej kotliny v nive vodného toku
Krtíš. Prevažná časť katastra sa nachádza na rovine, v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.
Východnú časť katastra tvorí členitá krajina s lesným porastom a vinicami. Chotár je pahorkatina na plochých rozčlenených chrbtoch z mladotreťohorných uloženín so širokou dolinou Krtíša. Vo východnej časti
chotára sú dubové a agátové lesy, inde je odlesnený. Prevažujú hnedozemné, prípadne illimerizované, lužné a nivné pôdy. V doline severovýchodne od obce sú minerálne zemito-zásadito-slané pramene.
Zastavaným územím obce Želovce prechádza cesta II/527, ktorá spája obce južnej časti okresu
s Maďarskom a tvorí severojužnú kompozičnú os obce. Okolie zastavaného územia tvoria plochy intenzívne
využívaného poľnohospodárskeho fondu. Zastavanú časť obce od členitej časti katastra delí alúvium riečky
Krtíš. Východnú časť katastra tvorí prevažne lesný porast, doplnený zo západu trávnym porastom
a vinicami. Zastavané územie obce tvorí kompaktnú šachovnicovú zástavbu s prevládajúcou formou zástavby rodinných domov. Centrum obce, ktoré tvoria objekty občianskej vybavenosti je doplnené viacpodlažnými obytnými domami. V severovýchodnej časti obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka barokovo-klasicistický kaštieľ s parkom. V kaštieli sa nachádzalo stredné odborné učilište poľnohospodárske, dnes
je kaštieľ majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, v súčasnosti je v ňom zriadené múzeum.
Z hľadiska historického je obec zaradená ako hromadná cestná dedina. Obec sa spomína v listine z roku
1384, pochádza však prinajmenej z 13. storočia. V 2. polovici 16. storočia a bola poplatná Turkom. Poddanská obec, ktorá bola od roku 1686 sídlom rozsiahlych majetkov rodiny Zichyovcov. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom. Prvé osídlenie bolo vytvárané formou osady. Dominantou obce je barokovo-klasicistický kaštieľ, umiestnený pri kostole, postavený v roku 1772 a rímskokatolícky kostol sv. Imricha postavený v roku 1771. V roku 1890 mala obec 808 obyvateľov.
Najstaršie osídlenie obce je dokázané už z obdobia eneolitu. Na vrchu Mankóhegy sa našli nálezy matrianskej kultúry z doby Kvádov, na vrchu Istenhegy to zas boli črepy keramiky z rímskych čias a v doline Fingó
sa našlo pohrebisko z obdobia avarského kaganátu zo 6.-8. storočia. Z významného pohrebiska bolo preÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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skúmaných okolo 870 hrobov a je situované na juhozápadnej strane strmého svahu prechádzajúceho do
miernej močaristej roviny. Slovensko-avarské pohrebisko v Želovciach patrí k najvýznamnejším aj z celosvetového hľadiska. Archeologické výskumy odkryli 870 neporušených hrobov zo 7. - 8. storočia nášho letopočtu. Nálezy šperkov z drahých kovov, zbraní a poľnohospodárskeho náradia, keramiky a odevných súčastí dokazujú rozkvet staroslovanského sídla na tomto mieste v období Samovej ríše.
Obec sa vyvinula zo staršieho osídlenia patriaceho kráľovskému hradu Hont. Spomína sa r. 1327 ako Zel
a Zeel, ale už v 2. polovici 13. storočia sa stala majetkom rodu Balassovcov. Na začiatku 14. storočia ich
majetky obsadil Máté Csák a na krátky čas prešli do rúk jeho stúpencov Kácsikovcov ale neskôr ich Balassovci získali späť. Želovce sa stali súčasťou panstva Modrý Kameň patriaceho Balassovcom ako ich neveľmi významná poddanská obec. Situácia sa zmenila keď v roku 1526 do oslabeného Uhorska vtrhli Turci.
Od roku 1559 sa stala obec poplatnou Turkom, v rokoch 1562-1563 bola lénnym majetkom Ali Diváne.
V roku 1594 boli oslobodené novohradské hrady z područia Turkov a okolité obce im prestali byť poplatné.
Hradné panstvá Divín a Modrý Kameň sa vrátili do rúk Balassovcov.

Mapa II. vojenského
zamerania z roku 1840

16. júl 1686 je významný deň histórie obce, keď cisár Leopold prepustil panstvo za 53 000 zlatých grófovi
Istvánovi Zichymu. V roku 1772 dal v obci gróf Ferenc Zichy postaviť kaštieľ a z nevýznamnej poddanskej
dediny sa razom stalo stredisko ich panstva. Potom tu bol postavený kostol a nové budovy, prisťahovalo sa
obyvateľstvo, aby slúžilo panstvu, absolútne podriadené Zichyovcom. V roku 1828 bolo v Želovciach 124
domov a žilo 885 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V roku 1862 vyhorela celá obec. Obyvateľstvo predávalo svoje lúky občanom zo Stracín. Prisťahovali sa sem obyvatelia aj
z iných dedín. Medzi nimi aj Slováci evanjelického náboženského vyznania. Neskôr gróf Ábel Zichy vlastnoručne navrhol usporiadanie obce na spôsob dedín Dolnej zeme s krížiacimi sa kolmými ulicami. Každý obyvateľ dostal parcelu na stavbu domu s hospodárskymi objektmi. V obci bol zriadený evanjelický a židovský
cintorín. V rokoch 1914 – 1918 vypukla I. svetová vojna. Na bojiskách padlo 9 tunajších občanov.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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Kaštieľ Zichyovcov (obraz
Woszela z r 1911)

Kaštieľ Zichyovcov
v súčasnosti

Koniec vojny znamenal prevratnú zmenu v živote obce, stala sa súčasťou novovzniknutej I. ČSR. Želovce
sa stali prihraničnou obcou. Veľkostatok Zichyovcov bol v rámci pozemkovej reformy čiastočne skonfiškovaný a rozparcelovaná pôda rozdelená medzi miestnym obyvateľstvom. Postupne sa rozvíja autodoprava,
závlahové záhradníctvo, poľnohospodárstvo a obchod. V roku 1926 bol založený kultúrny a športový spolok
Viktória. Pôsobil tu divadelný krúžok, futbalové mužstvo, poriadali sa kabarety, udržiavali sa ľudové tradície.
Kultúra zapustila pevné korene. Po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 sa obec znova stala súčasťou
Maďarska. Počiatočný sľubný rozvoj zabrzdilo vypuknutie II. svetovej vojny (1940-1945). V roku 1944 násilne odvliekli do koncentračného tábora Mauthausen-Gusen 14 tunajších obyvateľov židovského pôvodu, ktorí sa už viac nevrátili. Počas II. svetovej vojny v Želovciach padlo 32 sovietskych vojakov, 4 Rumuni, 4 Maďari, 4 civili a mnoho Nemcov. Domov sa nevrátilo 39 tunajších obyvateľov. V kaštieli, Jónášovom dome
a v obecnom úrade bola zriadená nemocnica. V marci 1945 bol v dome Vilmosa Kellera zriadený hlavný
stan maršala Malinovského. Vojna sa v obci skončila 30. decembra 1944, sovietski vojaci odtiahli v lete
1945. V tom roku bolo v Babíkovom dome zriadené MNV a bol sem zo Sklabinej premiestnený obvodný úrad.
Rímskokatolícky kostol,
kostolný oltár, základná
škola

Obec sa znova stala súčasťou Československa. Obyvateľstvo maďarskej národnosti bolo zbavené občianskych práv, boli zatvorené školy s maďarským vyučovacím jazykom. V roku 1947 do Čiech na nútené práce
bolo deportovaných 6 rodín a do dediny sa presťahovalo z Rumunska 7 rodín a z Maďarska 1 slovenská
rodina. Na druhej strane do Maďarska boli presťahované 2 rodiny. Veľkostatok Zichyovcov, Hollósyovcov
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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a Fischerovcov bol skonfiškovaný a ich pôda rozdelená medzi miestnym obyvateľstvom. Za Zichyho veľkostatku bol založený štátny majetok. V roku 1947 sa začala oprava celej obce. Obyvateľom maďarskej národnosti boli vrátené občianske práva a obec sa začala meniť na socialistickú dedinu. V roku 1949 bolo založené JRD. V tom roku bola obec elektrifikovaná, zavádzali sa pravidelné autobusové linky. V roku 1950
bolo zriadené obvodné zdravotné stredisko a stanica národnej bezpečnosti. Začalo sa vyučovať aj
v maďarskom jazyku, v roku 1953
pri poľnohospodárskej škole bola zriadená meteorologická stanica
a ŠM sa pretransformoval na školský majetok. Po čase sa tunajšie JRD zlúčilo s JRD Záhorce, bol zriadený
„Kovohron“ servis automobilov, osvetová beseda a dva obchody s potravinami, jeden so zmiešaným tovarom, obuv, „zelovoc“ a obchod s mäsom a údeninami. V roku 1974 bola vodná nádrž Želovce zarybnená,
v roku 1975 dostavaná nová školská budova a začalo sa so stavbou nového kultúrneho domu
a zdravotného strediska. V rokoch 1980-1982 bol postavený nový dom smútku. V roku 1983 bola verejnosti
odovzdaná do užívania časť novej stavby spoločenského domu.

Miestny úrad, rímskokatolícky kostol, kaštieľ,
základná škola, obchod

Po roku 1990 sa rozšírilo súkromné podnikanie (obchody, reštaurácie), v roku 1993 bol zriadený klub mladých, v roku 1995 sa začalo s budovaním obecného vodovodu a stavba OZS prešla do rúk obecného úradu. V roku 1998 sa začalo s plynofikáciou obce, ktorá bola ukončená v roku 2002 okrem obecného úradu,
zdravotného strediska, materskej školy a základnej školy.
V chotári obce sa nachádzalo viacero osád – Forráš, Karikášok, Bikamáj, Peserany a Ortáš. Patrili
k Zichyovskému panstvu Želovce a slúžili lepšej organizácii poľnohospodárskej výroby. Boli založené
v priebehu 19. storočia. V Karikáši a Ortáši miestne JRD chovalo ošípané. V osade Forráš, ktorá bola majetkom ŠM sa chovali ošípané a jalovice. Zaujímavá je osada Peserany, kde 2 domy patria do Želoviec
a ostatok ku Sklabinej. V rokoch 1951 – 1965 tu bola umiestnená v secesnom kaštieli Fischerovcov nemocnica so 45 posteľami. Osady Forráš, Karikášok, Bikamáj a Ortáš boli neskôr opustené a zanikli. Účinky
liečivých prameňov v i vraj už poznali aj Avari a využívali sa aj neskôr. Zo štyroch slaných prameňov sa jeden v 18. storočí využíval na ťaženie soli pre miestne panstvo. Kúpele 3 km od obce východne sa spomínajú v polovici 19. storočia, v roku 1859 sa využívala už voda z dvoch prameňov. V kúpeľnom dome bolo 14
vaní. V 2. polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia boli kúpele upravované. Zemito-zásadito-slané
pramene sa využívali na liečenie žalúdočných chorôb a katarov dýchacích ciest. Kúpele boli v rokoch 19451946 renovované a od 9. mája do jesene (hlavne v sobotu a nedeľu) využívané na liečbu reumatických chorôb. Do roku 1974 sa tu pravidelne konal Anna bál. Cesta do kúpeľov bola spevnená v roku 1973. Od roku
1974 sa voda vyhrievala. Od roku 1977 tu bolo budované doškoľovacie a rekreačné stredisko ČSAD, neskôr SAD s ubytovaním pre 10 osôb. Po roku 1995 bolo stredisko opustené a do dnešných čias zaniklo úplne.
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Zoznam pamiatok z ÚZPF
Obec

č. UZP:

č.
parcely

Želovce

498/1
498/2

Unifikovaný
názov KP:

Sloh:

Doba vzniku

Dátum vyhlásenia za KP

1

Kaštieľ

barok

1772

09/11/63

2

Park

prírodno-krajinársky

2.pol.19. st.

09/11/63
Zdroj: Ústredný zoznam pamiatok

Obce môžu v zmysle zákona číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, § 14, ods. 4 rozhodnúť
o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno
zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných veci aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Rozhodnutia
vo veci pamätihodností obcí sú prerokované v obecných zastupiteľstvách a schválené uzneseniami.
Pamätihodnosti v obci
Rímskokatolícky kostol sv. Imricha z roku
1771

Zo záznamov kanonických vizitácií vieme, že prvý kostol stál v zaniknutej usadlosti Dorcsány, ktorý vypálili Turci. Druhý postavili obyvatelia obce za pomoci vtedajšieho zemepána baróna Štefana Kobáryho. Dnes stojaci kostol dal postaviť
v roku 1771 gróf František Zichy – vtedajší senior zichyovského seniorálneho fidelkomisného panstva. Je to jednoľoďový priestor s rovným stropom, segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a pred štítové priečelie predstavanou vežou. Veža bola začiatkom 20. storočia prefasádovaná. Kostol bol renovovaný v roku 1948 a 1974. Fasády kostola členia lizénové rámy, korunná rímsa a okná s oblým zakončením v kamenných šambránach. Veža je krytá ihlancom na poschodí sú lizény, na hornom podlaží dvojité pilastre, okná a otvory
s polkruhovým zakončením sú v šambránach. Interiér kostola má rovné stropy,
ich výmaľba je z roku 1948. V sakristii je pruská klenba so štukom. Z hlavného
oltára (odstránený okolo roku 1970) sa zachoval empírový obraz sv. Imricha,
plastika anjela a dve drevené kartuše. Nahradil ho nový vyrezávaný oltár
s drevenou plastikou sv. Imricha a po stranách s dvomi anjelmi. Dva bočné oltáre
Máriinho Nepoškvrneného Srdca a Božského Srdca Ježišovho sú novšie. Barokový obraz Kladenie Krista do hrobu je olejomaľba z 2. polovice 17. storočia
a pôvodne bol v zbierkach kaštieľa. Steny interiéru kostola zdobia sochy sv. Vendelína, sv. Jozefa, sv. Antona a 14 litografií zastavení Krížovej cesty. Baroková
kamenná krstiteľnica a svätenička, obe na kamennej nohe pochádzajú z 18. storočia. Na chóre podopieranom dvoma stĺpmi je organ s peknou neoklasicistickou
píšťalovou skriňou, ktorý v 2. polovici 19. storočia vyrobili Károly Bakoš a István
Palocz s Ceglédu. Vo veži sú zavesené 4 bronzové zvony.

Barokovo-klasicistický Kaštieľ je poschodová budova stavaná na obdĺžnikovom pôdoryse s ústrednými
kaštieľ z roku 1772
rizalitmi na hlavnej a záhradnej fasáde. Priečelie a záhradná fasáda (je riešená
jednoduchšie) s okenným rytmom 5-3-5, keď krajné osi záhradnej fasády sú
mierne vtiahnuté. Priečelie členia okná v šambránach s podokennou rímsou, na
poschodí s oblým zakončením a klenákom, lizénové rámy a kordónová rímsa.
Okná rizalitu sú vyššie a stredné na priečelí tvorí vstup na balkón s kovaným zábradlím, podopieraný konzolami. Rizalit na hlavnej fasáde má segmentovú atiku
a je doňho situované reprezentačné schodište a slávnostná sieň. Budova je krytá
manzardovou strechou, rizalit má vyvýšenú dvojstupňovú stanovú strechu. MiestÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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nosti na prízemí sú zaklenuté pruskými, kláštornými a valenými klenbami so štukovým ornamentom. Na chodbách sú pruské klenby. Na poschodí sú fabiónové
stropy. V interiéroch sa zachovali kazetové dvere. Pivnica je zaklenutá poliami
pruskej klenby dosadajúcej na piliere.
Kuriálna stavba zo
začiatku 19. storočia

Bola postavená na začiatku 19. storočia v klasicistickom slohu. Viackrát upravovaná prízemná budova má pôdorys s tvarom L, keď časť hlavného krídla prečnieva. 12-osové priečelie členia obdĺžnikové okná pôvodne v šambránach, dodnes
sa čiastočne zachovali lizény a korunná rímsa. Pôvodná fasáda bola v súčasnosti
veľmi zjednodušená, keď boli odstránené architektonické detaily. Priečelie
a dvorová fasáda majú stredné štvorosové vystupujúce rizality. Na záhradnom rizalite bol pôvodný vstup do budovy Jedno nárožie je podopreté oporným pilierom.
Bočné krídlo je do dvora obrátené podstením.

Evanjelická zvonica
z roku 1846

Zvonica bola pôvodne drevenej konštrukcie. V roku 1929 bola nahradená murovanou zvonicou. Je to štvorcová štíhla stavba krytá ihlancom, jej fasády členia lizény a zvukové okná v šambránach. V stavbe sú zavedené tri bronzové zvony.

Božia muka z roku
1860

Nachádza sa pri ceste do Vrbovky. Pôvodne podľa miestnej tradície tu stála drevená Božia muka. Je to malá štvorcová stavba, ktorej spodná časť má režné murivo. Horná časť s výklenkom je zakončená trojuholníkovým štítom a krytá sedlovou strechou s krížom. Vo výklenku v šambráne bola pôvodne stará drevená socha sv. Vendelína. Socha bola pred rokom 1995 odcudzená a stavbička poškodená. V roku 1997 bola Božia muka opravená, novú sochu sv. Vendelína vyhotovila rezbárska dielňa Martina Barnabáša z Kežmarku, olejomaľba je dielom Lajosa Schmidta z Opatovskej Novej Vsi.

Božia muka postavená v polovici 19. storočia

Nachádza sa pred plotom kaštieľa. Je to malá štvorcová stavba krytá sedlovou
strechou. Spodná časť je vyhotovená z režného muriva, horná časť je členená lizénami a čabrakou. Vo výklenku je polychrómovaná sadrová socha sv. Jána Nepomuckého.

Prícestný kríž z roku
1907

Nachádza sa na konci obce pri ceste na Záhorce. Je z umelého kameňa
s liatinovým polychrómovým korpusom, ktorý na Slávu Boha dala v roku 1907
postaviť Margit Brodik. Okolo kríža je železný plot.

Ďalšie pamätihodnosti Kamenný kríž pred domom č. 19, Kríž z umelého kameňa pred kostolom z roku
1964, ústredný kríž cintorína z roku 1928, pamätná tabuľa skončenia vojny z roku
1975 na Obecnom úrade a pamätná tabuľa Józsefa Böhma z roku 2001
Významné osobnosti v obci
István Zichy (1616-1693)

Získal obec Želovce do majetku rodu.

Gróf Ferenc I. Zichy (17021783)

V roku 1772 postavil kaštieľ, ktorý sa stal sídlom seniora rodu a tým významne pozdvihol význam obce.

Dr. Zsigmond Ghimessy
(1871-1937)

Miestny farár

Ferenc Naszetter (1883-1959)

Dekan – farár a radca Svätej stolice

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH

16

ATELIÉR URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY, SKUTECKÉHO 21, BANSKÁ BYSTRICA

Jozsef Kissimon (1913-1977)

Miestny rodák, dekan a farár v neďalekej obci Vrbovka

József Böhm (1906-1989)

Archeológ, ochranca prírody, kultúrny a verejný pracovník

Zsély Nagy Lajos (1935-2005)

Detstvo a mladosť prežil v Želovciach. V spomienkach mnohých starších
občanov je zapísaný ako učiteľ z čias keď vyučoval v miestnej základnej
škole. Poznali ho ako človeka pracovitého a svojou ľudskosťou bol vzorom pre ostatných. Je známy tvorbou poézie a prózy. Bol redaktorom
maďarskej redakcie Československého rozhlasu, denníka Új Szó, týždenníka Hét. V básnických zbierkach „Pieseň o čistote“, „Závrate“, „Človek, nevzdávaj sa!“ impresionisticky spracoval zážitky z dediny. Posledné roky svojho života prežil v obci Želovce. Pochovaný je v miestnom
cintoríne. Pre spoločnosť zanechal neoceniteľné diela, ktoré i po jeho
smrti budú žiť v srdciach a mysliach ďalších generácií.

Ľudová architektúra v obci
Základ dnešného usporiadanie obce bol navrhnutý okolo roku 1865, keď z tohto obdobia pochádzajú najstaršie ľudové domy. Zaujímavá je štatistika počtu postavených domov podľa jednotlivých rokov:
Roky

do r. 1870

do r. 1899

do r. 1945

do r. 1960

do r. 1965

do r. 1970

Počet domov

27

32

113

118

76

44

Staršia zástavba bola poväčšine dvojosovými fasádami obrátená smerom na ulicu. Staršie domy boli obrátené podstením do dvora a postavené z nepálených tehál. Staršie domy s novšou úpravou predstavujú objekty, ktorých dvorové podstenie aj pred priečelím je podopierané drevenými trámami, priečelie je zakončené trojuholníkovým doskovým štítom v polovici prechádzajúce v strechu nad štítom s vyrezaným letopočtom, symbolom kríža, po stranách mesiaca a hviezdy, štít riešený na spôsob intarzie môže mať viacero vyrezaných monografov.
Ďalší dom je dvojosový prízemný obdĺžnikový. Je do dvora obrátený drevenou trámovou chodbou. Priečelie
je členené lizénovými rámami, oknami v šambránach s podokennou rímsou a zakončené trojuholníkovým
doskovým štítom v strede prechádzajúci v strechu, na ktorom je vyrezaný symbol kríža, po stranách mesiaca a hviezdy. V týchto domoch boli tri obytné miestnosti (predná-čistá izba, pitvor-kuchyňa a zadná izba)
kryté trámovými stropmi. Horšie situovaní obyvatelia mali aj menej obytných priestorov.
K domom sa primkýnali hospodárske staviská. V dvoroch domov sa zachovali samostatné stavby letných
kuchýň, priečne situované pôvodné latkové šopy, neskôr obmurované, maštale a sýpky postavené
z nepálených tehál.
Vo vinohradoch, dnes zvaných Szépasszonyvölgye (podľa svetoznámeho vinohradníckeho miesta
v Maďarsku Egeri) boli už v 19. storočí vyhlbované do pieskovcového vrchu vinohradnícke pivnice. Nachádzalo sa tu asi 75 pivníc zaklenutých valenou klenbou a dlhých 20 – 25 metrov. V podstate sa pivnice zachovali dodnes, ich murované nadstavby sú novšie – prešovne, sklady, obytné miestnosti.
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Objekty ľudovej architektúry vyznačené v grafickej prílohe odporúčame zaradiť do zoznamu pamätihodností
obce a navrhujeme ich rekoštruovať a zachovať pre budúce generácie.
Zdroj: PHSR obce Želovce (2007)

Zastavanú časť obce v severo-západnom smere rozdeľuje cesta II. triedy prechádzajúca do Maďarska na
dve časti. Západnú časť obce, približne jednu pätinu zastavaného územia tvorí zástavba rodinných domov
popri ceste II/527, ktorá je v strede prerušená areálom rozsiahleho hospodárskeho dvora. Východnú, časť
zastavaného územia obce tvorí šachovnicová zástavba ulíc s prevládajúcou zástavbou rodinných domov.
Obec má dve centrá, jedno v strede obce kde sú sústredené objekty občianskej vybavenosti ako obecný
úrad, pošta, kultúrny dom, zdravotné stredisko a druhé v severovýchodnej časti okolo kaštieľa, kde je sústredená občianska vybavenosť – školstvo. Hromadná bytová zástavba sa nachádza v centrálnej časti obce
v 6 bytovkách.
Od severozápadu na juhovýchod rozdeľuje zastavané územie obce na rovnaké časti Čegovkský potok, ktorý vyteká z rybníka nad obcou a vytvára lokálny biokoridor, prechádzajúci do regionálneho biokoridoru potoka Krtíš. V obci sú dva cintoríny, menší, evanjelický popri ceste II. triedy, katolícky cintorín sa nachádza
vpravo od cesty popri Čegovskom potoku.
V juhovýchodnej časti obce sa nachádza futbalové ihrisko, vo východnej časti chotára sa nachádzajú rekreačné zóny – osada s vínnymi domčekmi a vinicami, a smerom na Kiarov v časti Šóšár sa nachádza záhradkárska osada. Z bývalých kúpeľov sa žiadne objekty nezachovali.
Zastavané územie obce pretína v smere sever – juhozápad cesta II/527, ktorá tvorí jeho kompozičnú os. Od
nej sa odvíja šachovnicová, miestami pravouhlá sieť ulíc, ktoré vytvárajú takmer pravidelný štvorcový pôdorys. V smere západ - juhovýchod preteká obcou Čegovský potok, ktorý rozdeľuje zastavané územie obce
približne na dve rovnaké časti.
Zastavaná časť obce o výmere 92 ha sa nachádza v južnej rovinatej časti chotára, dotýka sa hranice katastrálneho územia obce Záhorce. V chotári obce prevláda od severu na juhozápad intenzívne obhospodarovaná poľnohospodárska pôda, ktorá obklopuje zastavané územie obce zo všetkých strán. Zo severu na juhozápad chotár obce rozdeľuje na dve rovnaké časti tok rieky Krtíš. Na východ od alúvia od riečky Krtíš sa
chotár postupne člení od ornej pôdy cez lúky a pasienky, vinice do súvislého lesného porastu vo východnom cípe chotára.
Z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie je do územného plánu premietnutá preložka cesty II/527,
ktorá v Želovciach vytvára obchvat obce, ktorý síce oddelí zastavané územie obce od vodného toku Krtíš,
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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ale na druhej strane odkloní tranzitnú dopravu mimo obytnú časť obce. Tento obchvat umožní rozvoj obce
západným smerom a celkovo zlepší životné prostredie a bezpečnosť v obci. V úsekoch, kde bude hluk
z dopravy atakovať bývanie, občiansku vybavenosť a športovo-rekreačnú zónu, sú navrhnuté protihlukové
bariéry. Po vybudovaní obchvatu bude cesta II/527 zaradená do siete ciest kategórie I. triedy. S východnou
časťou chotára bude pripojená obec v troch miestach. Pripojenie cesty III. triedy v smere na Kiarov na obchvat sa smerovo upraví. V juhovýchodnej časti je navrhované pripojenie novej účelovej cesty z Vrbovky na
jestvujúci most, ktorý bol postavený už so zámerom prepojenia obidvoch obcí. V severovýchodnej časti obce sú po obidvoch stranách navrhované čerpacie stanice s doplnkovými službami. Nová priemyselná zóna
o výmere 15 ha je navrhovaná na sever od zastavaného územia tak, aby bolo možné jej dopravné napojenie z jestvujúcej zbernej komunikácie II/527 a neskôr po vybudovaní obchvatu predĺžením tejto cesty bude
možné priemyselný areál pripojiť na preložku cesty.

F. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA OBCE
s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania.
V zmysle §12, ods. 9 vyhlášky 55/2001 Z.z o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa v obci nachádzajú tieto územia:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––
a. Obytné územia
podľa odseku 4 písm. f) sú plochy, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a
detské ihriská. Územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných území vychádza najmä z
hustoty obyvateľstva, druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania, dochádzkových vzdialeností a prístupnosti, z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov a ľahkej orientácie; musí zodpovedať charakteru mestského alebo vidieckeho sídla, rázu krajiny a jej klimatickým podmienkam a zabezpečovať zdravé bývanie. Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a
vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu
ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene..
..
Obytné územia podľa odseku 9 obsahujú aj
a) plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom a potrebami obcí môžu umiestňovať
stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou
zodpovedať veľkosti a funkcii obce a niektoré občianske vybavenia aj potrebám záujmového územia,
.............................................................................................
b) plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.
b. Zmiešané územia
s prevahou plôch pre obytné budovy podľa odseku 4 písm. f) sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb
a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia
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svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.
c. Výrobné územia
a) sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach,, .
b) sú plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým objemom priemyselnej výroby a
prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia musia zabezpečovať požiadavky na prepravu osôb, tovaru, vín a energií,
c) pre poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v obciach v súlade s rozvojom osídlenia a v súlade s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja poľnohospodárskej produkcie; vo vidieckych sídlach sa na tejto ploche umiestňujú všetky stavby a zariadenia rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby, ak ich prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie. ...................................................................................
d. Rekreačné územia
podľa odseku 4 písm. f) obsahujú časti územia obcí, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie
bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady,
ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy.
Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.
Priestorovo homogénne jednotky sú vyznačené v grafickej prílohe č.2 a navrhujeme pre ne prípustné,
obmedzujúce a zakazujúce funkčné využívanie:

a. Obytné územie
Priestorovo homogénne jednotky obytného územia
č.1 - Jestvujúce obytné územie obce
V zastavanom území obce je prevládajúca obytná funkcia. Prevládajúcou formou sú jedno až dvojpodlažné
rodinné domy. K rodinným domom prislúchajú prevažne veľké záhrady. Okrem súkromnej zelene je funkcia
bývania doplnená plochami verejnej zelene, ktorú sú zastúpené historickým parkom pri kaštieli, upravenými
plochami parkovej zelene pred kostolom a pred obecným úradom. Medzi tromi jestvujúcimi bytovkami
a areálom zberných surovín v južnej časti obce sa navrhuje priestor verejnej zelene s detským ihriskom.
Prípustné funkčné využívanie: V rámci obytného územia je okrem stavieb na bývanie - rodinných domov
možné umiestňovať k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie:
Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania
č.2 - IBV – návrh
Možnosti pre výstavbu nových rodinných domov sú v prvej etape dané v jestvujúcom zastavanom území
obce v prelukách – 10 rod. domov, ďalších 11 rod. domov je navrhovaných na druhej strane Pažitnej ulice.
V severovýchodnej časti obce je na konci Mikszáthovej ulice navrhnutá skupinka 6 rodinných domov.
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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V sústredenej zástavbe obce sú okrem obnovy schátralých domov podmienky pre výstavbu 27 rodinných
domov.
Ďalšie dve lokality sústredenej individuálnej bytovej výstavby Dolné Dlžiny 35b.j, Horné Dlžiny 22b.j. sú navrhované v druhej etape po odklonení cesty II/527 mimo zastavené územie. Terajšia cesta II. triedy zmení
kategóriu na cestu III. triedy a vytvoria sa predpoklady pre rozvoj dodnes frekventovanou cestou „odrezaného“ územia obce. Tieto dve lokality zaberajú ornú pôdu čiastočne meliorovanú.
Prípustné funkčné využívanie: Prevládajúca funkcia bývanie. V rámci obytného územia je okrem stavieb na
bývanie - rodinných domov možné umiestňovať k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže,
stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania
č. 3 - Jestvujúca hromadná bytová zástavba
Jestvujúca funkcia bývania v bytových domoch je v súčasnosti atakovaná hlukom z dopravy z cesty II/527,
po vybudovaní obchvatu cesty sa podmienky na bývanie môžu zlepšiť. V dvorovej časti územný plán navrhuje plochu verejnej zelene s detským ihriskom.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia
zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania
č. 4 - Bytový dom s detským ihriskom
V centre obce na Mierovej ulici v náväznosti na jestvujúcu bytovku je navrhnutý bytový dom (2x6b.j.)
a väčšie detské ihrisko.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, ktoré musia zodpovedať požiadavkám na zachovanie kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania

b. Zmiešané územia
Priestorovo homogénne jednotky zmiešaného územia:
č. 5 – Centrum obce
Hlavná funkcia: Jestvujúca občianska vybavenosť (Obecný úrad, pošta, kultúrny dom, reštaurácia, verejná
plocha zelene s amfiteátrom, altánkom)
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
č. 6 – Občianska vybavenosť:
Rozvoj funkcie občianskej vybavenosti je navrhovaný v severovýchodnej často obce na ploche areálu bývaÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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lého hospodárskeho dvora v náväznosti na založené centrum strednej školy poľnohospodárskej. Táto plocha je rezervovaná pre zariadenia služieb, verejnoprospešných služieb sociálneho charakteru, komunitné
centrum, prípadne nezávadnú výrobu.
Priestor vymedzený jestvujúcou funkciou občianskej vybavenosti, služieb a drobnej výroby (Základná škola, Združená stredná škola poľnohospodárska, Stredné odborné učilište poľnohospodárske, kaštieľ - doškoľovacie stredisko, múzeum, kostol, fara, pohrebné služby, výroba sviečok, šitie obuvi). Navrhuje sa dopĺňať
funkciou občianskej vybavenosti, služieb, prípadne nezávadnej výroby.
Hlavná funkcia: občianska vybavenosť
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
č. – 12 Cintorín
Po vybudovaní obchvatu a po zaplnení jestvujúceho cintorína je navrhované rozšírenie cintorína západným
smerom v časti areálu hospodárskeho dvora. Súčasťou cintorína bude zeleň miestneho biokoridoru Čegovského potoka. Cintorín bude oddelený od areálu hospodárskeho dvora pásom izolačnej zelene.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, parkovisko, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: : Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné prostredie

c. Výrobné územia
Priestorovo homogénne jednotky výrobného územia:
č. – 8 Elektráreň
V severo-východnej časti obce na pozemkoch bývalého hospodárskeho dvora je navrhovaný areál spracovania biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom bioplynnej elektrárne. V náväznosti na elektráreň
bude zriadený areál kompostárne, kde sa bude pre potrebu spracovania sústreďovať bioodpad aj
z okolitých obcí.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň,
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. – 9 Priemyselná zóna
Nový priemyselný areál o výmere 15ha je situovaný pri vstupe do obce na pozemku medzi jestvujúcou prístupovou cestou II/527 a jej navrhovanou preložkou. V areáli sa predpokladá vytvorenie cca 1500 pracovných príležitostí. Areál bude od obytnej zóny oddelený pásmom izolačnej zelene, predpokladá sa umiestnenie nezávadných prevádzok, ktoré nebudú negatívne ovplyvňovať životné prostredie.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň. Povoľovať len nerizikové
prevádzky. Činnosť v priemyselnom areáli podlieha podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na
životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov zisťovaciemu konaniu bez limitu. Pre konkrétneho investora vyplýva povinnosť spracovať zámer podľa uvedeného zákona.
Obmedzujúce funkčné využitie: Preložka VN elektrického vedenia 100 kV , vysadiť vysokú zeleň po obvode areálu
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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Zakazujúce funkčné využívanie: rizikové prevádzky a iné funkčné využitie negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. – 10 Hospodársky dvor – chov hospodárskych zvierat
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň,
Obmedzujúce funkčné využitie: veľkosť chovu hospodárskych zvierat je limitovaná 100m širokým ochranným pásmom. Okolo areálu vysadiť pásmo filtračnej zelene.
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. – 11 Hospodársky dvor – sklady, dielne, pre podnikateľov
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, priestor pre podnikateľské
aktivity, drobnú výrobu nepodliehajúcu posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu
na životné prostredie.
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. – 13 Čistiareň odpadových vôd, prečerpávacia stanica
Prípustné funkčné využívanie: monofunkčné využitie, účelová komunikácia a technické vybavenie, zeleň po
obvode areálu
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie

d. Rekreačné územia
č.7 – Športovo-rekreačná zóna
Rozšírenie športovo rekreačného areálu je navrhnuté v náväznosti na jestvujúce futbalové ihrisko
v juhovýchodnej časti obce. Predpokladá sa tu rozvoj športovísk, tenisové kurty, volejbal, zariadenia pre
welnes, fitnes, ubytovanie, reštaurácia a doplnkové služby.
Hlavná funkcia: občianska vybavenosť, šport a rekreácia
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
č. - 14 Šóšár
Na území bývalých kúpeľov Šóšár sa nachádzajú minerálne pramene, ktoré v minulosti slúžili ako zdroje
minerálnej vody pre kúpele. Územný plán navrhuje priestor bývalých kúpeľov upraviť a využívať ako piknikové miesto.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, drobná architektúra
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
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č. - 15 Záhradkárske osady Šóšár, Studienka
Funkcia rekreácie je zastúpená vo východnej časti chotára v jestvujúcej lokalite viníc Studienka, kde
sa nachádza 60 vínnych domčekov a v lokalite Šóšár, kde sa nachádza záhradkárska osada s 15. záhradnými chatkami.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhradné chatky, drobná architektúra
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. – 16 Ortáš
Usadlosť v južnej časti katastra. V minulosti slúžila ako hospodársky dvor na chov oviec. Lokalita vhodná
na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhradné chatky, drobná architektúra
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. – 17 Karikáš
V severozápadnom cípe chotára v lokalite Karikáš sa nachádza opustený hospodársky dvor živočíšnej výroby. Vzhľadom na blízkosť bažantnice navrhujeme priestor využiť na výstavbu zariadenia pre cestovný
ruch a agrosturistiku o kapacite do 20 lôžok.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhradné chatky, drobná architektúra
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie

G. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOC.
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

Návrh riešenia bývania
V roku 2001 bolo v obci 457 domov (nárast oproti roku 1991 o 13 domov), z toho bolo 388 trvalo obývaných
(v roku 1991 393 trvalo obývaných domov). Takmer všetky trvalo obývané domy boli v rodinných domoch,
5 v bytových domoch a 1 v ostatných budovách. Zo 69 neobývaných domov slúžilo 7 na rekreačné účely.
V roku 2001 bol priemerný vek domov 37 rokov.
Zo 498 bytov (v roku 1991 476 bytov) bolo v roku 2001 425 trvalo obývaných (1991=426).
Podľa počtu obytných miestností prevažujú 3-izbové byty (36,5%), 5 a viac izbové byty (27,5%), menej bolo
4-izbových bytov (21,4%), 2-izbových bytov (12,9%) a bytov s 1 obytnou miestnosťou (1,6%).
Na 1 byt pripadalo v priemere 3,06 osoby, na 1 obytnú miestnosť 0,8 osoby. Priemerná veľkosť obytnej plochy bytov bola v obci 66,4 m2; celková priemerná veľkosť bytov bola 100,2 m2. Na jednu osobu pripadalo
v priemere 21,7 m2 obytnej plochy, byt mal v priemere 3,81 obytnej miestnosti.
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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V roku 2001 bolo viac ako 60% bytov plynofikovaných, 88% napojených na vodovod. V roku 2001 nebola
obec odkanalizovaná. Splachovacie WC bolo v 63% bytov, kúpeľňa alebo sprchovací kút v 87,5% bytov.
Zhruba dve tretiny bytov malo v roku 2001 ústredné alebo etážové kúrenie, z väčšej časti plynové.
Len 51,3% bytov boli v roku 2001 byty I. kategórie, 24,5% byty II. kategórie, 11,5% III. kategórie a 12,7%
IV. kategórie.
Takmer polovica bytov v obci bola postavená v období rokov 1946-1970, 17,2% v období 1971-1980,
16,2% v období 1981-1990. Po roku 1945 bolo postavených 12,2% bytov, po roku 1991 4,5% bytov. Mladšie byty majú v priemere kvalitnejšie technické vybavenie a sú vyššej kategórie.
Domový fond v roku 2001 (SODB)
Počet
domov spolu
trvalo obývaných
v%
neobývané domy
z toho určené na rekreáciu
1-2 nadz. podlaží a nezistené
3-4 nadzemné podlažia
5 a viac nadzemných podl.
priemerný vek domu

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatné budovy

Domový fond
spolu

451
382
98,5
69
7
381
1
0
37

5
5
1,3
0
0
0
5
0
26

1
1
0,3
0
0
1
0
0
92

457
388
100
69
7
382
6
0
37

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatné budovy

Domový fond
spolu

460
389
91,5
71
15
6

37
35
8,2
2
0
0

1
1
0,2
0
0
0

498
425
100
73
15
6

340
0
38
11

23
0
0
12

1
0
0
0

364
0
38
23

7
49
129
87
117

0
6
26
3
0

0
0
0
1
0

7
55
155
91
117

Bytový fond v roku 2001 (SODB)
Počet
bytov spolu
trvalo obývaných
v%
neobývané
z toho nespôsobilé na bývanie
z toho určené na rekreáciu
materiál nosných múrov v trvalo obýv. bytoch
- kameň, tehly
- drevo
- nepálené tehly
- ostatné a nezistené
veľkosť bytu v trvalo obýv. bytoch
- 1 obytná miestnosť
- 2 izby
- 3 izby
- 4 izby
- 5 a viac izieb
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Bytový fond
V súčasnosti je v obci 464 domov, z nich 69 je neobývaných.
Bytov spolu je v súčasnosti 504.
Z celkového počtu 69 neobývaných bytov je rekreačne využívaných približne 6.
Pri ostatných neobývaných bytoch nepredpokladáme že by došlo k likvidácii niektorých z nich a tým k úbytku bytového fondu. Vzhľadom na možnosti budovania priemyselného areálu skôr predpokladáme rekonštrukcie a obnovu bytového fondu.
Súčasná obývanosť bytov je v priemere 2,97 obyvateľov na trvalo obývaný byt.
V súčasne existujúcom bytovom fonde predpokladáme pre budúcnosť do 50 neobývaných bytov zväčša určených na rekreačné účely. V trvalo obývaných bytoch predpokladáme cieľovú obývanosť 2,6 obyvateľa na
trvalo obývaný byt vzhľadom na vekovú štruktúru a jej perspektívy.
Počet domov
celkom

Súčasný stav
Navrhovaný stav celkom
z toho exist. bytový fond
nová IBV
nová HBV

464
556
464
83
2

z toho neobýv.
69

50
50

Počet bytov
celkom

504
606
504
83
12

z toho neobýv.
69

50
50

obývanosť

počet
obyvateľov

2,97
2,6
2,5
3,3
3,0

1293
1468
1135
274
36

Forma zástavby
HBV
IBV

Návrh bývania - lokalita
Hromadná bytová výstavba – centrum obce
Individuálna bytová výstavba – (v zastavanom území obce v prelukách)
Individuálna bytová výstavba - Pažiť
Individuálna bytová výstavba – Dolné Dlžiny
Individuálna bytová výstavba – Horné Dlžiny

2x 6 b.j.

Spolu:

12 b.j.

15 b.j
11 b.j.
35 b.j
22 b.j.
83 b.j.

Záver:
Bez vplyvu migrácie bude na základe jestvujúcich demografických ukazovateľov a trendov naďalej klesať
počet obyvateľov obce na zhruba 1250-1260 v roku 2010, do roku 2020 na úroveň do 1200 obyvateľov
Ak obec pozitívne podporí a využije v súčasnosti prejavovaný záujem o výstavbu IBV môže s využitím novonavrhovaných plôch pre výstavbu dosiahnuť cieľový stav obyvateľov až 1468.
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Návrh občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou
Predškolské zariadenia
Z predškolských zariadení sa v obci nachádza materská škola s plánovanou kapacitou 60 miest pre deti.
V súčasnej dobe nie je využívaná na plnú kapacitu. Materskú školu navštevuje 30 detí, čo predstavuje len
50% využitie. Zariadenie MŠ je vyhovujúce, starostlivosť o deti zabezpečujú štyria zamestnanci.
Školské zariadenia
Celková kapacita 9 triednej základnej školy je 300 žiakov. V súčasnosti školu navštevuje 176 žiakov, z toho
viac ako 50% dochádza z okolitých obcí. Školský obvod je pomerne rozsiahly. Žiaci 5.až 9.ročníkov dochádzajú z nasledovných obcí: Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Sklabiná, Záhorce, Selešťany, Kiarov, Vrbovka a Kováčovce. Základná škola má vybudovanú družinu. Škola má 21 zamestnancov.
Zo školských zariadení vyššieho typu sa v obci nachádza:
Združená stredná škola poľnohospodárska, ktorú v súčasnosti navštevuje 120 žiakov. Škola zabezpečuje
teoretické a praktické vyučovanie, má vybudovanú telocvičňu, stravovanie zabezpečené v budove školy na
Gottwaldovej ulici.
Odborné učilište poľnohospodárske internátneho typu navštevuje v súčasnosti 51 žiakov Škola pripravuje
mládež na výkon odborných činností zodpovedajúcich učebným odborom záhradník, pestovateľ, zoológ,
ovocinár, včelár. Obidve školy majú spolu 37 zamestnancov.
Zariadenia kultúry
V obci sa nachádzajú kultúrny dom, s kapacitou:
200 sedadiel
- viacúčelová sála + kino
50 miest
- klub mladých
75 miest
- ostatné klubové miestnosti
V spoločnom objekte s obecným úradom sa nachádza aj knižnica.
Zariadenia zdravotníctva
Zdravotné stredisko má kapacitu 5 lekárskych miest. V súčasnosti sa tu nachádzajú ambulancie všeobecného lekára, stomatológa, pediatra, gynekológa a internistu. Slúži nielen pre potreby obyvateľov obce Želovce, ale aj pre potreby obyvateľov z okolitých obcí, ktoré sa nachádzajú v dostupnej časovej vzdialenosti.
Obvod zdravotného strediska je takmer totožný so školským obvodom. V spoločnom objekte sa nachádza
aj lekáreň o kapacite 90 m2 úžitkovej plochy.
Športové zariadenia
Športové zariadenia sú v obci zastúpené športovým ihriskom o kapacite 7 943 m2. Pri ihrisku sú vybudované aj šatne o kapacite 80 m2 plochy. V návrhu ÚPN je v náväznosti na jestvujúce ihrisko navrhovaný športovo – rekreačný areál o výmere cca 3 ha. Navrhujú sa v ňom športové aktivity ako: tenis, volejbal, fitnes,
welnes, ubytovanie a reštaurácia pre cca 60 hostí, a doplnkové zariadenia pre šport a relax.
V centrálnej časti obce medzi jestvujúcou a navrhovanou bytovkou je navrhnuté detské ihrisko.
Zariadenia stravovania a ubytovania
Reštauračné zariadenia
Stravovanie je v obci zabezpečované tromi zariadeniami:
- reštaurácia v spoločnom objekte s obecným úradom o kapacite 90miest pri stoloch
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-

hostinec Pod gaštanom o kapacite 40 miest pri stoloch
reštaurácia Oáza o kapacite 40 miest pri stoloch
hostinec o kapacite 30 miest pri stoloch

Obec zabezpečuje sociálne služby a rozvoz stravy dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom.
Zariadenia maloobchodu
Potravinové predajne
V obci sa nachádza 5 predajní potravín a to, ktoré sú vhodne rozptýlené na celom území obce:
- Potraviny Centrál
- Potraviny BALA v objekte pekárne
- Potraviny Jednota COOP
- Potraviny spolu s pohostinstvom
- Potraviny CBA
Zariadenia služieb
Pre potreby obyvateľov sú v obci zriadené nasledovné služby:
- Pekáreň
- Predajňa textilu v objekte pekárne
- Cukráreň o kapacite 20 miest pri stoloch v objekte pekárne
- Kaderníctvo
- Autoservis
- Pohrebné služby
- Predaj kvetov
- Predaj záhradnej techniky
- Výkup druhotných surovín
- Dom smútku
- Požiarna zbrojnica o kapacite - 1 vozidlo.
Zariadenia administratívy
Obecný úrad sídli v spoločnom objekte s kultúrnym domom - celkový počet zamestnancov je 12. V tomto
objekte sa ďalej nachádza pošta spolu s poštovou bankou o kapacite 8 pracovníkov, z toho 5 poštových
doručovateľov pre okolité obce.

Návrh výroby
Priemyselná výroba
Okres Veľký Krtíš patrí v rámci Banskobystrického kraja, ale aj v rámci Slovenskej republiky medzi okresy
s nízkou mierou industrializácie. Priemyselná výroba je v zásade lokalizovaná len do sídla okresu, mesta
Veľký Krtíš, kde ju reprezentujú podniky strojárskeho, potravinárskeho a textilného priemyslu. V poslednom
období sa etablovalo aj niekoľko zahraničných spoločností na území mesta Veľký Krtíš. Okrem toho tu pôsobia menšie výrobné prevádzky na báze živnostenského podnikania a remeselných činností, prípadne
miestne filiálne prevádzky ďalších podnikov sídliacich mimo okresu, nepresahujúce lokálny, nanajvýš regionálny význam.
Popri veľkom priemysle sa už v súčasnosti vytvára skupina malých a stredných podnikov a drobných živnostníkov, orientovaných predovšetkým na uspokojovanie potrieb vlastného regiónu a na rozširovanie
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a spestrovanie ponuky najmä spotrebného a potravinárskeho tovaru na vnútornom trhu. Pre tieto aktivity
treba vytvárať výhodné legislatívne, administratívne a ekonomické podmienky, pretože okrem prínosu vyplývajúceho z vlastnej výrobnej produkcie sú aj dôležitým zdrojom pracovných príležitostí.
Na území obce sa nachádzajú nevyužité priestory bývalých poľnohospodárskych budov, ktoré sú vhodné
na podnikanie. V niektorých priestoroch už rozvíjajú podnikateľské aktivity miestni občania.
Nový priemyselný areál o výmere 15ha je situovaný pri vstupe do obce na pozemku medzi jestvujúcou prístupovou cestou II/527 a jej navrhovanou preložkou. V areáli sa predpokladá vytvorenie cca 1500 pracovných príležitostí. Areál bude od obytnej zóny oddelený pásmom izolačnej zelene, predpokladá sa umiestnenie nezávadných prevádzok, ktoré nebudú negatívne ovplyvňovať životné prostredie.
V severo- východnej časti obce na pozemkoch bývalého hospodárskeho dvora je navrhovaný areál kompostárne a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom bioplynnej elektrárne.
Jestvujúce plochy hospodárskeho dvora navrhujeme využívať pre chov hospodárskych zvierat pri dodržaní
hygienických požiadaviek.

Návrh rekreácie
Obec Želovce má reálny potenciál predovšetkým pre rozvoj vidieckej turistiky vrátane agroturistiky (ktorá je
forma vidieckej turistiky poskytovaná podnikateľmi v poľnohospodárskej výrobe a slúži im ako dodatočný
alebo ďalší finančný zdroj k udržaniu alebo rozšíreniu hlavného podnikateľského programu so špecifikáciou
na vinohradníctvo a jestvujúce vínne pivnice). Tieto aktivity sú bezprostredne späté s prírodou, krajinou a
vidieckym prostredím, prispievajú k celkovému rozvoju obce najmä tým, že umožňujú zhodnotiť danosti vidieckeho prostredia (vínne pivničky), a to i pri pomerne nízkej finančnej náročnosti, vytvoria nové pracovné
príležitosti a napomáhajú obnove a rozvoju obce.
Cez vidiecky turizmus sa do procesu turizmu a rekreácie zapája vidiecke osídlenie, a to:
- zabezpečením vybavenosti a služieb pre CR priamo v obciach,
- zabezpečením rekreačného pobytu v obciach a osadách, pričom tieto môžu získať aj funkciu rekreačného
útvaru,
- poznávaním vidieckeho spôsobu života až aktívnou prácou v rámci tzv. agroturistiky.
Obec Želovce má ešte potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu v rekonštrukcii kaštieľa na komplexné
kongresové centrum s možnosťou ubytovania a v obnove tradície kúpeľníctva v neďalekých bývalých vaňových kúpeľoch. Ďalší potenciál pre rozvoj cestovného ruchu je vo využití vodnej nádrže – rybníka na letnú
rekreáciu a poľovný revír v chotári obce.
Kaštieľ – národná kultúrna pamiatka spolu s historickým parkom – návrh na zariadenie pre cestovný ruch,
a múzeum.
Nový športovo – rekreačný areál o výmere cca 3ha, navrhuje sa tu výstavba ďalších športovísk pre tenis,
volejbal, zariadenia pre fitnes, welnes, ubytovacie zariadenie o kapacite 40 lôžok s doplnkovými službami.
Ortáš - obnova hospodárskej usadlosti spojená so zariadením pre agroturistiku
Vínne pivnice – osada rekreačných domčekov pri vínnych pivniciach, vhodná na poskytovanie služieb pre
turistov aj zo širšieho okolia.
Šóšár – záhradkárska osada denná rekreácia miestnych obyvateľov
Piknikové miesto v bývalých kúpeľoch
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Fingóv – archeologická lokalita – oddychové miesto na turistickej trase s altánkom, informačnou tabuľou
o významnom nálezisku.
V územnom pláne je navrhnutá sieť turistických trás a cyklotrás. Hlavná cyklotrasa je navrhnutá popri Krtíšskom potoku prepájajúca susediace obce. Ďalšia cyklotrasa vedie do bažantnice Karikáš, prechádza
k vodnej nádrži a južnou stranou naspäť do obce.
Lokalita Fingov, jedna z najznámejších archeologických lokalít je navrhnutá ako zastávka turistickej trasy
spájajúcej obce tohto regiónu. Jestvujúci rybník v severozápadnej časti chotára bude prepojený turistickým
chodníkom popri Čegovskom potoku.

H. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
Podľa výpisu z katastra nehnuteľností má katastrálne územie obce Želovce výmeru 1 876 ha. Zastavané
plochy obce majú výmeru 92 ha, čo predstavuje 4,9 % z celkovej výmery katastrálneho územia. Zastavané
územie je zo všetkých strán vymedzené poľnohospodárskou pôdou, druh pozemkov orná pôda, prevažne
meliorovaná.
Celkový predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy navrhovaný územným plánom je 42,701 ha, z toho
1,482 ha v zastavanom území obce a 41,219 ha mimo zastavaného územia obce.
Rozvoj obce do roku 2030 predpokladá rozšírenie zastavaného územia o 41,219 ha poľnohospodárskej pôdy mimo jestvujúce zastavané územie.
Spolu s jestvujúcim zastavaným územím je to 133,219 ha, čo predstavuje 7,10% z celkovej výmery katastra
obce.

I. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
V katastrálnom území obce Želovce sú návrhom územného plánu vymedzené nasledovné ochranné pásma:
-

Ochranné pásmo hospodárskeho dvora – 100m od objektov chovu hosp. zvierat

-

Ochranné pásmo cintorína 50m

-

Ochranné pásmo vodného toku Krtíš – 10 m

-

Ochranné pásmo vodného toku Čegovský potok, Zajský potok, melioračné kanále – 5m

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty II/527 - preložka (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie, po preradení do cestnej siete I. triedy 50m.

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty II/527 v intraviláne obce - zberná komunikácia B2, 20m od osi
komunikácie po obidvoch stranách

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty III/52724 - v extraviláne 20m od osi komunikácie

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty III/52724 - v intraviláne, zberná komunikácia B3 15 m od osi komunikácie

-

Ochranné hlukové pásmo od preložky cesty II/527 pre bývanie 50 dB (A) - 70m
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-

Ochranné hlukové pásmo od preložky cesty II/527 pre občiansku vybavenosť a šport.- rekr. zónu 50 dB
a 40 dB (A) - 200m

-

Ochranné pásmo VN elektrických vedení 10m po obidvoch stranách

-

Ochranné pásmo STL plynovodu nižším ako 0,4 MPa – 1 m

-

Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu nad 4 MPa – 50 m

Chránené územia z titulu ochrany prírody sa v katastrálnom území obce Želovce nenachádzajú.

J. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI
Z hľadiska obrany štátu
V obci Želovce sa nenachádza žiadne zariadenie záujmov obrany štátu. Obec Želovce patrí do III. kategórie v zmysle nariadenia vlády SR č. 166/1994 o kategorizácii územia SR. Ukrytie obyvateľstva, prípadne
osôb prevzatých do starostlivosti na území obce Želovce bude riešené podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov pri projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie.
Z hľadiska požiarnej ochrany
V obci sa nachádza hasičská zbrojnica s jedným hasičským autom.
Ochrana pred povodňami
Katastrálne územie obce Želovce leží v povodí rieky Krtíš, ktorá je najväčším prítokom rieky Ipeľ.
Krtíšsky potok je zregulovaný so schopnosťou prevádzať množstvá 100.ročnej vody. Čegovský potok je
zregulovaný od okraja obce po zaústenie do Krtíšskeho potoka so schopnosťou odvádzať množstvá
50.ročnej vody.
Hlavným recipientom obce je Krtíšsky potok. V intraviláne obce má pravostranný prítok Čegovského potoka. Krtíšsky potok je zregulovaný na 100-ročné prietoky. Čegovský potok je zregulovaný od konca obce po
vyústenie do Krtíšskeho potoka. Koryto tohto potoka navrhujeme zregulovať od výtoku z vodárenskej nádrže cez celú obec až po miesto, kde potok je už zregulovaný. Reguláciu potoka navrhujeme na prietok 50ročnej vody. Regulácia prívalových vôd je možná na výtoku z vodárenskej nádrže.

K. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV MÚSES A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

1. Návrh MÚSES (miestneho územného systému ekologickej stability)
Pre územné vymedzenie a ochranu MÚSES, sme navrhli nasledovné funkčné a hierarchické rozčlenenie
jeho prvkov :
-

Regionálny biokoridor

-

Regionálne biocentrum

-

Lokálne biokoridory
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-

Lokálne biocentrá

-

Genofondovo významné plochy

-

Interakčné prvky

Regionálny biokoridor
Regionálny biokoridor Krtíšsky potok (RÚSES por. čís. 5)
má charakter hydrického biokoridoru, okrem pohybu bioty viazanej priamo na vodné prostredie (šírenie
vodných rastlín, ťah rýb) má význam pre vodné a mokradné vtáctvo, nakoľko ústi do navrhovaného CHVÚ
Poiplie (mimo k. ú. Želoviec). Minimálna šírka biokoridoru, ktorá zabezpečí jeho funkčnosť je 40 m, t. j. biokoridor nezahŕňa len samotný vodný tok, ale aj jeho brehy, brehové porasty a priľahlý pás pôdy. Úsek biokoridoru vedúci cez k. ú. Želovce má charakter upraveného, napriameného toku s protipovodňovou obojstrannou hrádzou, svahy sú upravené zatrávnením. Na brehovej čiare sú po celej dĺžke súvislé brehové porasty topoľa, vŕby a jelše, primiešané sú aj nežiadúce druhy – javorovec jaseňolistý a agát biely. Krovinový
plášť je dobre vyvinutý, s prevažujúcim zastúpením pôvodných drevín (bršlen, čremcha, vtáčí zob, baza
čierna), čo zvyšuje príťažlivosť biokoridoru pre drobné vtáctvo (hľadanie obživy, úkryt). Vodný tok samotný
je znečistený, čo sa prejavuje najmä v obdobiach s nízkym prietokom vody, významným negatívnym javom
je aj šírenie inváznych druhov rastlín v bylinnom poschodí a na okraji brehového pásu, v kontakte
s poľnohospodárskou pôdou.

Regionálne biocentrum
Regionálne biocentrum Viničný Vrch - Nad Vinicami - Olovársky Vrch - Holý vŕšok (RÚSES por. čís.
12)
zasahuje do k. ú. obce zo severu a zaujíma prevažnú časť jeho východnej, lesnatej časti. Regionálne biocentrum ako celok predstavuje teplomilné zoocenózy súvislých dubových porastov a lesostepí, tiež biocenóz so zastúpením panónskych druhov entomofauny, početné zastúpenie ornitocenóz s výskytom chránených a ohrozených druhov. V k. ú. Želovce sme rozsah biocentra a jeho hranice upresnili tak, že zahŕňa
lesný fond – súvislé lesné porasty - dielce č. 679 – 688 (Viničný Vrch – Rakovská dolina), ďalej dielce č.
699 – 731 (Nad Vinicami, Pod kresadlom, Prameň, Foráš, Maslový Vrch). Jedná sa o porasty viacerých vekových kategórií, prevažne však vo veku 60 – 80 rokov, s vedúcou drevinou dubom a cerom, s významným
zastúpením hrabu, hospodársky tvar vysoký les. V lesoch sa hospodári s využitím prirodzenej obnovy, čo je
zárukou zachovania prirodzeného drevinového zloženia do budúcnosti.

Lokálne biokoridory.
Lokálny biokoridor Zajský potok
sa pripája k regionálnemu biokoridoru Krtíšsky potok ako jeho pravostranný prítok. Jedná sa o malý vodný
tok s vodohospodárskou úpravou – napriamený tok s umelo vytvoreným korytom, avšak s prirodzeným, nespevneným dnom i brehmi a vyvinutou sprievodnou vegetáciou, podobného charakteru ako pri Krtíšskom
potoku. Celková šírka navrhovaného biokoridoru je 20 m. Má význam ako hydrický biokoridor nadväzujúci
na významný mokraďný a vodný biotop Sklabinský rybník (mimo k. ú. Želovce)
Lokálny biokoridor Čegovský potok
sa rovnako ako predošlý pripája k regionálnemu biokoridoru Krtíšsky potok ako jeho pravostranný prítok.
Jedná sa o malý vodný tok s prirodzenou úpravou, s prirodzeným dnom i brehmi. Vodohospodársky je
upravený len krátky úsek pod VN Želovce. Brehové porasty prirodzeného charakteru sú vyvinuté len
v úseku medzi VN a zastavaným územím obce, v samotnom zastavanom území až po ústie do Krtíšskeho
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potoka sú vyvinuté súvislé bylinné porasty s prevahou pálky (Typha) a škripiny (Scirpus). Celková šírka navrhovaného biokoridoru je 20 m. Má význam ako hydrický biokoridor nadväzujúci na významný mokraďný a
vodný biotop Želovský rybník (navrhované lokálne biocentrum a genofondová lokalita flóry a fauny).

Lokálne biocentrá
Lokálne biocentrum č.1 - Želovský rybník (VN Želovce s vodnou a močiarnou vegetáciou).
Vymedzenie : VN Želovce sa nachádza v západnej polovici katastra, kde prevládajú orné pôdy a krajina je
značne odprírodnená, čo znásobuje význam VN, aj keď je antropogénneho pôvodu. Nádrž bola vytvorená
na Čegovskom potoku, ktorý je ľavostranným prítokom Krtíšskeho potoka.
Charakteristika a význam: Z hľadiska zastúpených biotopov reprezentuje VN Želovce lokalitu s pomerne
značnou rozmanitosťou (diverzitou), pretože sú tu zastúpené biotopy reprezentujúce inicálne štádiá vegetácie, rôzne typy sukcesných štádií, až po záverečné bylinné štádiá, viažúce sa bezprostredne na vodnú plochu, a drevinové štádiá, nachádzajúce sa vo vtokovej časti potoka do VN ako zbytok pôvodnej sprievodnej
vegetácie. Navrhované lokálne biocentrum zahŕňa nasledovné skupiny biotopov :
Stojaté vody VN
V SV časti VN sa lokálne nachádzajú porasty na hladine plávajúcich makrofytov (lekna bieleho – Nymphaea alba) zakorenené v bahnitom dne nádrže. Jedná sa o fyziognomicky neprehliadnuteľné porasty (zväz
Nymphaeion albae Oberd. 1957) typické pre stojaté alebo pomaly tečúce vody mezotrofného alebo eutrofného charakteru, ktoré majú ťažisko rozšírenia v nížinnom stupni Slovenska, kam patrí aj opisovaná lokalita. Optimálna hĺbka vody pre uvedené typy spoločenstiev sa udáva 1 m. Po floristickej stránke ide
o chudobné spoločenstvo, ktoré indikuje prítomnosť už spomínaného lekna bieleho (Nymphaea alba), ku
ktorému pristupujú ešte leknica žltá (Nuphar lutea), ako sprievodný druh aj rožkatec ponorený (Ceratophyllum demersum). Ich prítomnosť vzhľadom na polohu porastu nebolo možné v čase prieskumu preveriť.
Litorálna a sublitorálna (pobrežná) časť VN
Pobrežnú časť vôd, ako aj úzku časť pobrežia VN nad vodnou hladinou charakterizujú líniové alebo plošné
porasty hygrofilných alebo hydrofilných rastlín, ktorých charakter a štruktúra zodpovedá jednotlivým stanovištným pomerom.
Najrozsiahlejšie porasty v litorálnej časti tvoria porasty pálok (Typha latifolia, T. angustifolia), trstiny obyčajnej (Phragmites australis) a steblovky vodnej (Glyceria aquatica). Plošne menšie porasty často siahajúce
aj do sublitorálnej zóny nádrže tvoria typické hygrofyty (napr. Alisma plantago-aquatica) alebo druhy hydrofilné, ktoré si nevyžadujú trvalé vodné prostredie počas celého vývojového cyklu (napr. sitina sivá - Juncus
inflexus, mäta dlholistá - Mentha longifolia, vŕbovka vŕbolistá - Lythrum salicaria, kyprina úzkolistá - Chamenerion angustifolium, karbinec európsky - Lycopus europaeus, praslička močiarna - Equisetum palustre,
bahnička močiarna - Eleocharis palustris, ostrica líščia - Carex vulpina a iné).
Vtoková časť VN
Reprezentuje zbytok koryta menšieho toku, ktoré je v súčasnosti hlboko zarezané (2 a viac metrov po úrovňou terénu). Z pôvodnej sprievodnej vegetácie toku napájajúceho VN sa na hrane depresie a na svahoch
nad dnom vyskytujú vŕba krehká (Salix fragilis), ktorá prevláda, spolu s vŕbou bielou (Salix alba), ďalej sú to
vŕba rakytová (Salix caprea), baza čierna (Sambucus nigra), topoľ čierny (Populus nigra), z nepôvodných
druhov je to agát biely (Robinia pseudoacacia). Vlastné koryto je už v súčasnosti značne zanesené
a z bývalého toku sa zachoval len úzky, asi 60 cm široký rigol, ktorým pomaly preteká voda s výškou vodného stĺpca len 5 -10 cm nad povrchom. Okolo neho sa zachovali druhy typické pre sprievodnú vegetáciu
tokov, ako napr. pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), ostružina ožinová (Rubus caesius) – vystupuje aj do kroÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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vinného podrastu na svahy depresie, lipkavec obyčajný (Galium aparine), trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris), hviezdica hájna (Stellaria nemorum), štiav tupolistý (Rumex obtusifolius). V dôsledku prívalových dažďových vôd, resp. vôd stekajúcich do depresie z vyššie položených pozemkov sa tu vyformovali vysokobylinné nitrofilné a vlhkomilné spoločenstvá. V okolí pretekajúcej vody je to spoločenstvo steblovky riasnatej
(as. Glycerietum plicatae), na podmáčaných stanovištiach prevláda najrozšírenejšie spoločenstvo s mätou
dlholistou (as. Menthetum longifoliae). Zachoval, resp. formuje sa i fragmet spoločenstva pálky širokolistej
(Typhetum latifoliae). V nich sa vyskytujú i niektoré synantropné druhy, pretože dno depresie negatívne
ovplyvňujú vody stekajúce z okolitých intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkov obohatené
o mnohé chemické látky využívané pri ich obhospodarovaní. Okrem toho sú tu viditeľné znaky po zemných
prácach. Okrem uvedených druhov sme tu zaznamenali ďalšie druhy doprevádzajúce analogické spoločenstvá napr. ľulok sladkohorký (Solanum dulcamara), vika kašubská (Vicia cassubica), potočník širokolistý
(Sium latifolium), kostihoj lekársky (Symphytum officinalis), horčiak pieprový (Persicaria hydropiper), lopúch
menší (Arctium lappa), kuklík mestský (Geum urbanum), kapustička obyčajná (Lapsabna communis), kyprina úzkolistá (Chamerion angustifolium), vŕbovka vŕbolistá (Lythrum salicaria), pakost smradľavý (Geranium
robertianum) a palina obyčajná (Artemisia vulgaris).
Aj keď okrem lekna bieleho (Nymphaea alba) na tejto vyčlenenej genofondovej ploche neboli zaevidované
počas prieskumu iné významné druhy rastlín, vyznačuje sa VN Želovce značnou diverzitou a mozaikou
rôznych typov vodnej a močiarnej lesnej i nelesnej vegetácie (Nymphaeion albae Oberd. 1957 – biotop európskeho významu, Oenathion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959, Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948,
Eleocharito palustri-Hippuridetum palustris Pass. 1955, Bidention tripartiti Nordahagen 1940 em. R.Tx. in
Poli et J. Tx 1960 – biotop národného významu, trstinové spoločenstvá mokradí - Phragmition communis
Koch 1926 a vŕbovo-topoľové lužné lesy – biotop európskeho významu, prioritný biotop - Salicion albae Soó
1930), čo poukazuje na jej význam z hľadiska vegetačného. Okrem toho jej situovanie v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine vytvára predpoklady aj pre plnenie iných funkcií VN ako vodohospodárskej a produkčnej (chov rýb). Je to najmä význam ekologický (ovplyvňovanie vodného režimu okolitých pozemkov, klímy / mikroklímy v okolitej krajine), biologický (významné refúgium pre mnohé druhy rastlín
a živočíchov, ktoré nenachádzajú v odprírodnenej krajine vhodné biotopy pre svoju existenciu) a krajinársky
(mení jednotvárny vzhľad poľnohospodárskej krajiny s prevahou veľkých blokov ornej pôdy).
VN Želovce plní funkciu biocentra aj pre živočíšstvo, najmä vtáctvo. Doteraz tu bolo zistených 63 druhov
vtákov, z toho 26 viazaných na vodné a mokradné biotopy. Z hniezdnych druhov sú významné bučiačik
močiarny (Ixobrychos minutus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis), trsteniarik pásikový (Acrocephalus schoenobaenus), trsteniarik spevavý (Acrocephalus palustris),
strnádka trsťová (Emberiza schoeniclus), slávik krovinový (Luscinia megarhynchos), svrčiak slávikový (Locustella luscinioides), svrčiak riečny (Locustella fluviatilis), vlha hájna (Oriolus oriolus). Za potravou zalietajú
bocian biely (Ciconia ciconia), bocian čierny (Ciconia nigra), volavka popolavá (Ardea cinerea), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), včelárik zlatý (Merops apiaster), prepelica poľná (Coturnix coturnix), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), dudok chochlatý (Upupa epops), strnádka lúčna (Miliaria calandra). Nádrž je významným miestom z hľadiska ťahu vtákov, oddychujú tu také významné druhy ako potápka červenokrká
(Podiceps griseigena), rybár čierny (Chlidonias niger), rybár bielokrídly (Chlidonias leucopterus), kačica
chripľavá (Anas strepera), kačica hvízdavá (Anas penelope), Kačica chrapkavá (Anas crecca), kačica
chrapľavá (Anas querquedula), Kačica lyžičiarka (Spatula clypeata), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula),
chochlačka sivá (Aythya ferina), kalužiak močiarny (Tringa glareola), pobrežník bojovný (Philomachus pugnax) a ďalšie.
Návrh opatrení :
-

zabrániť znečisťovaniu vody a okolitého prostredia
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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-

zabrániť prístupu motorových vozidiel až k vode

-

chrániť brehové porasty

-

zabezpečovať kosenie trávneho porastu v brehovej časti

-

zabrániť vyrušovaniu vtáctva počas hniezdenia a na ťahu

-

pri prevádzke nádrže zohľadňovať význam trvalej vodnej plochy pre faunu

-

aplikovať protierózne opatrenia na poľnohospodárskej pôde v povodí nádrže

Lokálne biocentrum č. 2 - Nad Šóšárom.
Vymedzenie : Lokalita sa nachádza východne od obce blízko cesty do Kiarova v nadmor. výške 160 – 200
m, na poľnohospodárskej pôde. Tvorí ju slnečná lúčna stráň na J, JV a JZ orientovanom svahu Viničného
vrchu, východne od bývalých kúpeľov Šošár,
Charakteristika : Je jednou zo zachovalejších lokalít teplomilnej vegetácie, na ktorej je možné demonštrovať pôvodný charakter teplomilnej vegetácie viacerých lokalít na území katastra. Na jej floristický význam
poukázala Vartíková už v roku 1987 počas XXIII. Tábora ochrancov prírody. Spomínanú xerotermnú stráň
na spodnom okraji ohraničujú orné pôdy, na Z orientovanom svahu je to fragment dubového lesa. Na časti
stráni s JV expozíciou sú viditeľné stopy po rekultiváciách spojených s odstraňovaním krovinovej vegetácie
v minulosti, čo sa negatívne premietlo nielen do štruktúry, ale i druhového zloženia týchto dotknutých častí.
Na ploche s rozlohou približne 600m2, presnejšie svahu s J a Z expozíciou so sklonom od 50 do max. 200
bolo zaevidovaných celkom asi 80 vyšších druhov rastlín, vrátane krovín a stromov.
Z typických teplomilných druhov charakterizujúcich mnohé prirodzené stanovištia možno spomenúť: dušovka roľná (Acinos arvensis), rebríček spanilý (Achillea nobilis ibiš bledý (Althea pallida), drchnička roľná (Anagalis arvensis), ruman farbiarsky (Anthemis tinctoria), prerastlík okrúhlolistý (Bupleurum rotundifolium),
nevädzník hlaváčovitý (Colymbada scabiosa, ranostaj pestrý (Coronilla varia), hadinec obyčajný (Echium
vulgare), ďatelinovec bylinný (Dorycnium herbaceum) lipkavec pravý (Galium verumľubovník bodkovaný
úzkolistý (Hypericum perforatum var. angustifolia, ľan žltý (Linm flavum), ľan tenkolistý (Linum tenuifolium),
lucerna kosákovitá (Medicago falcata), modrica strapcovitá (Muscari racemosum), pamajorán obyčajný (Origanum vulgare), bledavka ihlanovitá (Ornithogalum brevystilum), černohlávok zastrihovaný (Prunella laciniata), nátržník strieborný (Potentilla argentea), nátržník rovný (Potentilla recta), šalvia hájna (Salvia nemorosa) – hojne, šalvia lúčna (Salvia pratensis), rozchodník najväčší (Sedum maximum), silenka biela (Silene
latifolia), silenka obyčajná (Silene vulgaris), čistec rovný (Stachys recta, hrdobarka obyčajná (Teucrium
chamaedrys), peniažtek roľný (Thlaspi campestre), mliečnik obyčajný (Tithymalus esula), mliečnik kolovratcový (Tithymalus helioscopia), mliečnik prútnatý (Tithymalus tommasinianus), ďatelina alpínska (Trifolium
alpestre), ďatelina horská (Trifoium montanum), divozel tmavočervený (Verbascum phoeniceum), vika
štvorsemenná (Vicia tetrasperma), suchokvet ročný (Xeranthemum annum). Ďalšie, na ploche zaznamenané plochy dokumentujú jednak realizované rekultivačné zmeny (odstraňovanie drevín spojené s narušením
pôdneho krytu i bylinnej vegetácie) urobené v území (najmä na severnom a severovýchodnom okraji), kde
aj fyziognomicky možno zaevidovať iný charakter vegetácie so zvýšeným podielom netypických druhov
napr. paliny obyčajnej (Artemisia vulgaris), mrvice peristej (Brachypodium pinnatum), stoklasu strechového
(Bromus tectorum), krasovlasu obyčajného (Carlina vulgaris), ostrôžky poľnej (Consolida regalis), kostravy
lúčnej (Festuca pratensis), kostravy paovčej (Festuca pseudoovina), repíka lekárskeho (Agrimonia eupatorium), ovsíka vyššieho (Arrhenatherum elatius) a iných.
Synatropizáciu lokality zapríčinenú absenciou primeraného využívania alebo naopak vyplývajúcu z neprimeraných zásahov v minulosti, signalizuje prítomnosť nasledovných druhov: rebríček obyčajný (AchilÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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lea millefolium), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), štetka lesná (Dipsacus sylvestris), lipkavec mäkký (Galium mollugo), hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus), lucerna siata (Medicago sativa), ostreň počerný (Nonea pulla), záraza (Orobanche sp.), nepôvodný americký invázny druh hviezdnik ročný (Stenactis
annua) – hojne, parumanček nevoňavý (Tripleurospermum perforatum), divozel Chaixov (Verbascum chaixii).
Blízkosť dubových lesov a ich fragmentov priamo na lokalite dokumentujú napr. druhy kručinka farbiarska
(Genista tinctoria), jarva obyčajná (Clinopodium vulgare), rimbaba chocholíkatá (Pyrethrum corymbosum),
jahoda lesná (Fragaria vesca) a iné.
Z drevín sú to v podobe náletových drevín duby letný (Quercus robur) a zimný (Quercus petraea), sukcesné
štádiá reprezentované druhmi krovín ako sú ruža šípová (Rosa canina), ostružina černicová (Rubus fruticosa), slivka trnková (Prunus spinosa) – najhojnejší zástupca sukcesných štádií, hloh obyčajný (Crataegus
oxyacantha).
Z chránených druhov rastlín tu bol zaznamenaný výskyt druhov mechúrnik stromkovitý (Colutea arborescens) a prerastlík okrúhlolistý (Bupleurum rotundifolium).
Ohrozené druhy sú zastúpené menej ohrozeným druhom Xeranthemum annum, zraniteľným druhom Ornithogalum brevistylum a ohrozeným Bupleurum rotundifolium.
Význam: V SV cípe katastra, vklínená medzi pôvodné dubové lesy, sekundárne monokultúry agáčin, a
menšie plochy ornej pôdy, či rôznych sukcesne pozmenených lúk a pasienkov leží xerotermná stráň vyznačujúca sa vysokou diverzitou druhov, ktorých zastúpenie v inej časti katastra Želovce nebolo potvrdené, alebo niektoré z uvedených druhov sa inde vyskytujú už len na plošne menších alebo nezvratne pozmenených stanovištiach. Navrhované biocentrum je zároveň genofondovou lokalitou flóry, z hľadiska výskytu
cenných taxónov v kat. území Želovce reprezentuje táto genofondová lokalita najhodnotnejšiu
a najpočetnejšiu. Zároveň jej význam znásobuje výskyt biotopu európskeho významu Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (Festucion vallesiacae Klika 1931– biotop európskeho významu (6210).
Návrh opatrení:
-

cieľom je uchovanie geofondu a umožnenie jeho šírenia do okolitej krajiny

-

zabrániť poškodeniu vegetačného krytu

-

neuvažovať s rekultiváciou ani zalesňovaním lokality

- pokračovať v extenzívnom hospodárení (kosenie 1x ročne po vysemenení rastlín, nepoužívať umelé hnojivá, na jeseň možnosť prepásania)
-

každoročne odstraňovať náletové dreviny

Lokálne biocentrum č.3 – Ortáš
Vymedzenie : V najjužnejšom cípe katastra, severne až severovýchodne od osady Ortáš, na terénnej vyvýšenine rovnakého mena sa nad Dlhou dolinou v nadmorskej výške 160 – 213 m na poľnohospodárskej
pôde (TTP) rozprestiera komplex svahových lúk v rôznom stupni zachovalosti, resp. prebiehajúcich zmien.
Tie sú spôsobené jednak absenciou ich primeraného využívania v poslednom období (desaťročí), ale tiež i
zmenami vyplývajúcimi naopak z intenzívneho, často neprimeraného využívania bývalými družstvami, čo
viedlo na niektorých miestach tohto komplexu k zmene v druhovej diverzite týchto porastov (k jej zníženiu).
Charakteristika: Zmeny v štruktúre a druhovom zložení týchto porastov signalizuje aj hromadiaca sa starina v prízemnej vrstve, ktorá zvyšuje konkurenciu skôr nepôvodných druhov pre tieto typy biotopov, kým
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práve charakteristické lúčne druhy v dôsledku zmeneného konkurenčného prostredia postupne ustupujú. To
sa prejavuje v dominancii rôznych druhov tráv, ktoré tvoria v závislosti od reliéfu, teplotných a svetelných
pomerov fácie s prevahou niektorého z nasledujúcich druhov (Festuca ovina, Festuca pseudoovina, Agrostios capillaris, Elytrigia repens, Carex hirta, Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, Arrhenatherum
elatius). Okrem toho je zjavné tiež prenikanie synantropných druhov (napr. Anthemis arvensis, Tripleurospermum inodorum, Senecio vulgaris....). I napriek tejto skutočnosti si niektoré enklávy najmä pri hornej (severnej) časti svahu či priamo na ňom, na západne orientovaných svahoch, ale i na juhovýchodnom okraji
zachovali celú škálu zaujímavých teplomilných druhov K nim napr. patria: devätorník peniažtekový (Helianthemum nummularium), ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), repík lekársky (Agrimonia eupatorium), rebríček spanilý (Achillea nobilis), lipkavec pravý (Galium verum), ďatelina poľná (Trifolium campestre), dušovka roľná (Acinos arvensis), pakost tmavočervený (Geranium phoeniceum), hadinec obyčajný (Echium vulagre), kotúč poľný (Eryngium campestre), modrica strapcovitá (Muscari racemosum), ďatelina
horská (Trifolium montanum), ďatelina alpínska (Trifolium alpestre), ďatelinovec bylinný (Dorycnium herbaceum), lucerna kosákovitá (Medicago falcata), černohlávok zastrihovaný (Prunella laciniata), nátržník strieborný (Potentilla argentea), Z ostaných druhov typických pre kosné lúky a pasienky boli tu zaevidované
napr. klinček slzičkový (Dianthus deltoides), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), ľadenec rožkatý (Lotus
corniculatus), zvonček konáristý (Campanula patula), chlpánik obyčajný (Pilosella officinarum), ), lucerna
najmenšia (Medicago lupulina), púpavec jesenný (Leontodon autumnalis), rožec obyčajný (Cerastium holosteoides), krížavka jarná (Cruciata glabra), skorocel úzkolistý (Plantago lanceolata), chrastavec roľný (Knautia arvensis).
Naopak na istý stupeň ich zvýšenej degradácie, okrem fyziognómie určovanej niektorým z dominantných
druhov tráv, tiež poukazuje prítomnosť týchto druhov: hviezdnik ročný (Stenactis annua), pichliač roľný
(Cirsium arvense), palina obyčajná (Artemisia vulgaris), divozel malokvetý (Verbascum thapsus), hrachor
hľuznatý (Lathyrus tuberosus), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), ostreň počerný (Nonea pulla), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), lopúch menší (Arctium lappa), stoklas bezosťový (Bromus inermis). Na primárny stupeň sukcesie poukazuje i postupné prenikanie niektorých druhov krovín ako napr. javor poľný (Acer campestre), agát biely (Robinia pseudoacacia), baza chabzdová (Sambucus ebulus), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), ruža šípová (Rosa canina), slivka trnková (Prunus spinosa), ktoré tvoria na južnom okraji
svahu súvislý líniový porast. .
Význam: Nakoľko väčšina lúk a xerotermných stanovíšť na území katastra je v súčasnosti značne degradovaná, patria časti lúk v oblasti Ortáša medzi najhodnotnejšie. Preto sme ich napriek uvedenému zaradili
ku genofondovým plochám, s predpokladom pre vybudovanie biocentra. Dôvodom je aj prítomnosť významných druhov rastlín, z ktorých si pozornosť zasluhuje najmä hrachor trávolistý pravý (Lathyrus nissolia
subsp. nissolia) a bledavka ihlanovitá (Ornithogalum brevistylum). Uvedené porasty reprezentujú biotopy
európskeho významu (Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky - Arrhenatherion elatioris Koch 1926 a Tr 1
Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte – Festucion vallesiacae Klika
1931).
Návrh opatrení:
- cieľom opatrení je zvýšiť podiel pôvodných a cenných druhov rastlín na lokalite a umožniť ich šírenie do
okolitej krajiny
- obnoviť poľnohospodárske využívanie lúčnych porastov (2x ročne kosba alebo pastva)
- z náletových drevín odstrániť agát, ponechať len solitérne jedince javora poľného, trnky a vtáčieho zobu
ako úkryt a zdroj obživy živočíšstvu
- náletové dreviny v ďalších rokoch (okrem cieľových solitérnych drevín) každoročne odstraňovať
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- pri obhospodarovaní nepoužívať umelé hnojivá (viedli by k potlačeniu cenných druhov agresívnejšími), lokalitu neprehnojovať ani organickým hnojivom
Lokálne biocentrum č. 4 – Foráš
Vymedzenie: Lokalita sa nachádza východne od obce na hranici s k. ú. Vrbovka, na výraznom, na Z orientovanom zalesnenom svahu, v nadmorskej výške 160 – 240 m. Plocha sa nachádza na lesnom pôdnom
fonde a tvoria ju dielce č. 739, 774, 775.
Charakteristika: Jedná sa o porasty pôvodne so 100% ným podielom ceru vo veku 60 – 85 rokov.
V najstarších porastoch v rubnom veku prebieha v súčasnosti obnova, pri ktorej sa prirodzeným zmladením
zmladzuje nielen cer, ale aj svetlomilný agát náletom z priľahlých porastov.
Význam: Lesné porasty sú zbytkom prírode blízkych pôvodných dubových a cerových lesov v okolitej človekom pozmenenej krajine, plnia ekostabilizačnú funkciu a vytvárajú predpoklady pre šírenie prirodzených
druhov do priľahlých nepôvodných lesných porastov s vysokým podielom agátu, ako aj do poľnohospodársky využívaných plôch. Zabezpečujú tiež funkčnosť blízkeho hierarchicky vyššieho biocentra regionálneho.
Návrh opatrení:
-

cieľom je udržanie priaznivého druhového zloženia a štruktúry porastov

-

hospodárenie podľa platného LHP (Lesného hospodárskeho plánu)

-

pri pokračujúcej obnove porastov podporovať prirodzené zmladenie cera

-

pri ťažbe ponechávať vhodné jedince ako výstavky, dbať na ochranu lesnej pôdy

-

pri neskoršej výchove mladých porastov postupne eliminovať nálety agátu

Genofondovo významné plochy flóry a fauny.
Tieto plochy boli určené Regionálnym Územným systémom ekologickej stability okresu Veľký Krtíš (RÚSES) spracovaným v r. 1994. Dokument zadefinoval v území 2 plochy flóry a 4 plochy fauny. Aktuálnym
prieskumom bol význam týchto plôch pre uchovanie genofondu potvrdený, od spracovania RÚSES nedošlo
k ich poškodeniu ani iným podstatnejším zmenám. Niektoré plochy sme v rámci nášho návrhu začlenili do
Miestneho systému ekologickej stability (MÚSES) ako navrhované lokálne biocentrá.
Genofondovo významné plochy flóry.
Genofondovo významná plocha flóry (RÚSES por. čís. 131) sa nachádza východne od obce nad bývalými
kúpeľmi a je identická s navrhovaným lokálnym biocentrom č. 2 Nad Šóšárom.
Genofondovo významná plocha flóry Želovský rybník (RÚSES por.čís. 151) sa nachádza Z od obce a je
súčasťou navrhovaného lokálneho biocentra č.1 Želovský rybník.
Biologické hodnoty týchto plôch sú uvedené v pri popise príslušných biocentier.
Genofondovo významné plochy fauny.
Genofondovo významná plocha fauny Želovský rybník (RÚSES por. čís. 232) sa nachádza Z od obce a je
súčasťou navrhovaného lokálneho biocentra č.1 Želovský rybník.
Genofondovo významná plocha fauny Fingov ((RÚSES por.čís. 242) sa nachádza SV od obce v lesnom
prostredí a je súčasťou Regionálneho biocentra Viničný Vrch - Nad Vinicami – Olovársky Vrch – Holý vŕšok
(RÚSES por. čís. 12).
Genofondovo významná plocha fauny Viničný vrch ((RÚSES por.čís .247) sa nachádza SVV od obce
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v lesnom prostredí a je súčasťou Regionálneho biocentra Viničný Vrch - Nad Vinicami – Olovársky Vrch –
Holý vŕšok (RÚSES por. čís. 12).
Genofondovo významná plocha fauny Nad Vinicami ((RÚSES por.čís. 259) sa nachádza V od obce
v lesnom prostredí a je súčasťou Regionálneho biocentra Viničný Vrch - Nad Vinicami – Olovársky Vrch –
Holý vŕšok (RÚSES por. čís. 12). Jedná sa o súvislé dubové porasty, v ktorých hniezdi ďateľ prostredný
(Dendrocops medius), krutohlav obyčajný (Jynx torquilla), myšiarka ušatá (Asio otus), kuvik plačlivý (Athene
noctua), dudok chochlatý (Upupa epops), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), škovránok stromový (Ficedulla albicollis), slávik krovinový (Luscinia megarhynchos), Vlha hájna (Oriolus oriolus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), penica jarabá (Sylvia nysoria), strnádka lúčna (Miliaria calandra).

Interakčné prvky
Lúky a pasienky sa v k.ú. Želovce vyskytujú len útržkovito na svažitých, ťažšie využiteľných plochách poľnohospodárskej pôdy. Jedná sa o druhotné spoločenstvá, ktoré vznikli pričinením človeka a ich existencia
je od dodatkovej energie človeka závislá. Akákoľvek zmena vyplývajúca z nadbytku alebo nedostatku tejto
energie vedie k zásadným zmenám v ich štruktúre i druhovom zložení. Preto je dôležité zabezpečiť ich obhospodarovanie – kosenie, prepásanie, odstraňovanie náletových drevín, zabrániť rozoraniu, prehnojovaniu
z okolitých plôch intenzívnej poľnohospodárskej výroby.
Rozsiahlejšie plochy podobného charakteru sa postupne vyvíjajú z úhorom ležiacich, zanedbaných plôch
ornej pôdy, ktoré prevažujú vo V časti katastrálneho územia. U týchto plôch možno predpokladať v blízkej
budúcnosti návrat k pôvodnému využitiu (orba). Dovtedy budú tiež plniť funkciu interakčných prvkov.

Nelesná drevinová vegetácia – NDV
(tzv. krajinná zeleň) sa v k.ú. Želovce najčastejšie vyskytuje :
-

brehové porasty vodných tokov

-

sprievodná vegetácia vodných tokov, odvodňovacích jarkov

-

krovinové plášte lesných porastov

-

drevinové nálety na plochách TTP alebo na ladom ležiacej ornej pôde

-

lesné porasty na poľnohospodárskej pôde

Funkciu interakčného prvku najlepšie plní NDV s prirodzeným alebo poloprirodzeným druhovým zložením,
jej obhospodarovanie preto musí viesť k zvyšovaniu podielu prirodzených, domácich drevín a obmedzeniu
nepôvodných, cudzokrajných druhov, najmä agátu bieleho, ktorý sa veľmi agresívne šíri najmä na nevyužívané plochy poľnohospodárskej pôdy, pričom jeho odstraňovanie je veľmi obtiažne.

2. Krajinnoekologické opatrenia
2.1. Protierózne opatrenia na poľnohospodárskej pôde
a) Organizačné protierózne opatrenia:
b) Delimitácia poľnohospodárskej pôdy
Pre delimitáciu poľnohospodárskej pôdy sú platné delimitačné kritériá poľnohospodárskej a lesnej pôdy vyplývajúce z vyhlášky FMPVŽ č.36/1987 Zb.:
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Pri zmenách ornej pôdy na TTP :
-

hrúbka oranej vrstvy pôdy má byť 0,10 – 0,15 m a obsah štrku a kameňa do 50%

-

obsah štrku a kameňa v ornej vrstve 50-80%

-

výskyt balvanov na povrchu v hustote, ktorá znemožňuje orbu

-

extrémne zrnitostné zloženie

-

nebezpečenstvo záplav častejšie ako raz za 5 rokov

-

trvalé zamokrenie, pričom hladina spodnej vody umožňuje využitie lúčneho porastu

-

sklon svahu 15-25˚

-

nadmorská výška viac ako 850 m

-

neprístupnosť, resp. nedostatočná šírka pozemku pre veľkovýrobné obhospodarovanie

-

zariadenie ochranného pásma s požiadavkou využívania ako TTP

-

pozemok s výmerou do 0,50 ha obklopený inými kategóriami využitia

Pri zmenách poľnohospodárskej pôdy na zalesnenie :
- hrúbka ornej vrstvy do 0,10 m, obsah štrku a kameňa viac ako 50-80%
- výskyt balvanov na povrchu v hustote, ktorá znemožňuje obhospodarovanie na poľnohospodárske účely
- trvalé zamokrenie s nemožnosťou úprav na poľnohospodárske obrábanie
- znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy náletom drevín, ktoré nie je účelné likvidovať
- sklon svahu vyše 25 , resp. 15-25 , ako poľnohospodárska pôda spôsobuje devastáciu vplyvom erózie
- neprístupnosť a nedostatočná šírka pozemku pre poľnohospodársku mechanizáciu
- výmera pozemku do 0,15 ha, ak pozemok nemožno pripojiť k okolitým poľnohospodárskym pozemkom a
nedá sa využívať na poľnohospodárske účely
- nevyvinuté pôdy v horských oblastiach
Na základe uvedených delimitačných kritérií doporučujeme zachovanie súčasného stavu využívania pôdy
so skvalitnením trvalého trávneho pokryvu pôdy, t.j. delimitovať ornú pôdu v lokalite Špania dolina do trvalých trávnych porastov.
Do lesnej pôdy doporučujeme zaradiť 3 plochy poľnohospodárskej pôdy (TTP) v lokalitách Fingov, Mankov
a Prameň, v súčasnosti reálne kryté porastami lesného charakteru.
Ochranné zatrávnenie (protierózny pás)
Navrhuje sa pre zníženie zmyvu pôdy na prístupné hodnoty. Vykonáva sa ako bežné zatrávnenie zmesou
ďatelinovín a tráv. Navrhujú sa v minimálnej šírke 10m. Opatrenie navrhujeme v Z časti kat. územia
v povodí Čegovského potoka, nad vtokom do VN Želovce, kde dochádza v súčasnosti k silnej plošnej
i čiastočne ryhovej vodnej erózii, pričom naplavené pôdne častice zanášajú vodnú nádrž. Vo V časti katastr.
územia navrhujeme zriadiť ochranné zatrávnenie na sklonitých plochách ornej pôdy nad lokalitou Lúčky.
Protierózne rozmiestnenie plodín - rozmiestnenie kultúr plodín s využitím ich protierózneho účinku.
Na pozemkoch so sklonom menším ako 7° možno pestovať aj širokoriadkové plodiny (zemiaky, kŕmna repa). V prípade pestovania kukurice, doporučuje sa výsev do ochrannej plodiny, prípadne strniska alebo
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striedať s pásmi viacročných krmovín. Na pozemkoch so sklonom od 7 do 12° treba prednostne pestovať
úzkoriadkové plodiny – obilniny, strukoviny, hustosiate jednoročné krmoviny, ľan ). Na pozemkoch nad 12°
treba umiestňovať plodiny s vysokou protieróznou účinnosťou. Takými plodinami sú viacročné plodiny - ďatelinoviny, ďatelinotrávy a trávne porasty.
Tvar, veľkosť a rozmiestnenie pozemkov
Za najvhodnejší tvar poľnohospodárskych pozemkov sa považuje obdĺžnik s dlhšou stranou v smere vrstevníc.
Komunikačná sieť
Vhodne založená a riešená sieť poľných ciest, okrem svojej primárnej úlohy môže plniť aj úlohy protieróznej
ochrany pôdy. Poľné cesty so správne dimenzovanými cestnými priekopami a vysadenou sprievodnou vegetáciou môžu byť dôležitým regulátorom povrchového odtoku.
Organizačné opatrenia na pôdnom fonde budú podrobne riešiť projekty pozemkových úprav, ktoré sa postupne spracúvajú pre celé územie SR.
Agrotechnické protierózne opatrenia :
-

Vrstevnicové obrábanie pôdy

je základným protieróznym opatrením na ornej pôde, ktorým sa intenzita erózie znižuje až o 40 %
v závislosti od sklonu svahu a od pestovanej plodiny .
-

Brázdovanie

je spôsob ochrany pôdy, pri ktorom sa na svahu vyorávajú v určitých vzdialenostiach ojedinelé vrstevnicové
brázdy.
-

Protierózna agrotechnika

t.j. hnojenie pôdy organickými hnojivami, protierózne spracovanie pôdy, technológia sejby do neobrobenej
pôdy, pásové obrábanie, mulčovacia technológia, redukované obrábanie pôdy, využitie rastlinných zvyškov

2.2. Opatrenia na lesnej pôde
Hospodárenie na lesnej pôde sa riadi platným Lesným hospodárskym plánom (LHP).
Opatrenia v hospodárskych lesoch :
V hospodárskych lesoch navrhujeme nasledovné opatrenia:
-

pri obnove porastov uprednostňovať podrastový hospodársky spôsob

-

v porastoch s vhodným drevinovým zložením a vhodnou porastovou štruktúrou uplatňovať výberkový
hospodársky spôsob (podľa prírodných podmienok)

-

používať holorubný hospodársky spôsob (s prihliadnutím na prírodné podmienky) pri obnove agátových porastov, pri prevodoch a v porastoch s nepôvodným drevinovým zložením bez možnosti prirodzeného zmladenia

-

nepoužívať holorubný hospodársky spôsob v porastoch na pôdach kriticky ohrozených z hľadiska potenciálnej erózie

-

pri obnovách v obnovnom cieli uplatňovať pôvodné domáce dreviny

-

vylúčiť vysádzanie nepôvodných drevín (borovica, smrek, smrekovec); príp. tieto hospodárskymi opatÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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reniami (výchova, obnova) z porastov vylúčiť
-

lesné cesty budovať len v nevyhnutnom rozsahu, pri ich budovaní dbať na zakomponovanie ich trasy
do terénu, minimalizovať výrub trasy a zemných prác

-

dbať o racionálne vykonávanie zemných prác (vytvárať depóniá, nezasuťovať svahy nadbytočnou zeminou a kamenivom)

-

zabezpečiť dôslednú realizáciu odvodnenia telesa ciest (priekopa, rigol, zvodnica, trativod, kanalizácia) s cieľom v optimálne dlhých úsekoch odviesť vodu z telesa cesty a tým predísť následkom vodnej
erózie

-

zabezpečiť dôsledné spevnenie zamokrených úsekov lesných ciest

-

zabezpečiť pravidelnú a účelnú údržbu lesných ciest

Opatrenia v ochranných lesoch :
Ochranné lesy plnia dôležité funkcie z hľadiska stabilizácie krajinného systému a ochrany jeho vybraných
zložiek. Na základe funkčnej typizácie boli v k.ú. Želovce vyčlenené hospodárske súbory s prevládajúcou
funkciou protieróznou, konkrétne lesy potrebné na zabezpečenie ochrany pôdy (vyhlásené podľa písmena
"d"). Vyskytujú sa tu na nepriaznivých stanovištiach, predovšetkým v stržiach.
Cieľom zakladania a pestovania týchto ochranných lesov je ochranné pôsobenie na ich pôdne prostredie,
ochranný vplyv na okolité hospodárske porasty, príp. pomiestne priaznivý vplyv na poľnohospodárske pôdy.
Z tohto dôvodu sa tieto porasty vyčleňujú z normálneho hospodárenia a sú chránené pred odstránením a
poškodením.
Konkrétne sa tieto opatrenia premietajú do súboru opatrení zamedzujúcich výskytu erózie a poškodzovaniu
pôdy. Podľa Midriaka (1981) sú to nasledovné opatrenia :
-

neuvažovať s prevodmi existujúcich výmladkových a združených lesov

-

vylúčiť holorubnú a obmedziť odrubnú formu hospodárskeho spôsobu

-

uprednostňovať výberné formy hospodárskeho spôsobu pred maloplošnými podrastovými formami

-

dodržiavať stanovenú rubnú a obnovnú dobu

-

voliť cieľové zastúpenie drevín zhodné s prirodzeným zastúpením so snahou uprednostniť listnáče
(najmä dub a cenné listnáče, ale aj hrab a lipu)

-

porasty maximálne výškovo diferencovať (s minimálnou dvojetážovou alebo viacvrstvovou výstavbou),
s uprednosťovaním ich vertikálnej výstavby

-

udržiavať relatívne vysoké zakmenenie, blízke prirodzenému zakmeneniu

-

voliť relatívne vyššiu intenzitu prečistiek (najmä v listnatých porastoch)

-

voliť relatívne krátku dobu prebierkových zásahov, uplatňovať najmä zdravotný výber a prispôsobiť ho
požiadavkám protieróznej funkcie

-

silu zásahu pri prebierkach znížiť na minimálne nevyhnutnú mieru

-

pri ťažbovo-obnovných postupoch uprednostňovať jednotlivo alebo skupinovite výberný hospodársky
spôsob, prípadne účelový výber

-

pripustiť ťažbu a približovanie len v období vegetačného pokoja na zamrznutej pôde alebo za suchého
počasia
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-

pripustiť gravitačné spúšťanie dreva len v podmienkach najvyššej šetrnosti

-

biotechnickými opatreniami spevniť pôdu na obnažených výkopových a násypových svahoch lesných
ciest, stabilizovať líniové erózne formy (od jarčekov až po veľkorozmerné výmole, resp. strže)

2.3. Ostatné opatrenia pre ochranu a tvorbu krajiny
Opatrenia pre zlepšenie kvality životného prostredia :
-

vybudovanie kanalizácie a ČOV

-

dobudovanie infraštruktúry, najmä pre krátkodobú rekreáciu

Opatrenia pre ochranu prírodných zdrojov :
-

v k. ú. Želovce sa nenachádzajú žiadne časti krajiny s vyšším stupňom ochrany prírody (chránené územia), na celé územie sa preto vzťahuje základný, t. j. prvý stupeň ochrany, ktorý je potrebné uplatňovať pri akejkoľvek činnosti v území

-

dôsledné uplatňovanie druhovej ochrany chránených a ohrozených rastlín a živočíchov

Opatrenia pre ochranu zelene v sídle :
-

v rámci novej IBV navrhovať také šírkové parametre nových ulíc, ktoré umožnia budovanie zelených
pruhov min. šírky 1 m medzi chodníkom a cestou

-

odborná údržba plôch vyhradenej zelene v sídle (zeleň školského zariadenia, zeleň cintorína)

-

odborná údržba plôch verejnej zelene v sídle (zeleň ulíc, parčík pred ObÚ)

-

pri navrhovaní nových zariadení technickej infraštruktúry, občianskeho vybavenia a komunikácií dbať
na ich zakomponovanie do krajiny zeleňou

Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov :
-

zabránenie šírenia inváznych rastlín (kosenie burín na neúžitkoch)

Opatrenia na zlepšenie vnímania krajiny :
-

výsadba stromoradí v krajine a pozdĺž ciest (podľa návrhu vo výkresovej časti)

-

výsadba izolačnej zelene na Z a S obvode zastavaného územia obce

-

zabezpečiť ochranu brehových porastov a ostatných štruktúr NDV

-

vnímanie a estetika krajiny sa zlepšia realizáciou opatrení z predošlých kapitol (optimalizácia krajinnej
štruktúry, protierózne opatrenia, sídelná zeleň...)

L. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
DOPRAVA
Stručná východisková situácia
Širšie vzťahy
Riešené územie je na nadradenú komunikačnú sieť napojené cestou II. triedy č. 527 Veľký Krtíš - SlovenÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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ské Ďarmoty - Šahy, ktorá sa v Šahách pripája na cestu I/66 (E77) a vo Veľkom Krtíši na cestu I/75. V Slovenských Ďarmotách je vybudovaný cestný hraničný prechod, čo zvyšuje význam cesty II/527 z hľadiska
nadregionálneho významu. V zmysle nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Banskobystrický kraj je cesta II/527 v úseku Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – hranica s Maďarskou republikou navrhovaná na rekonštrukciu s obchvatmi sídiel v kategórii C 9,5/80,70, s návrhom na preradenie do cestnej
siete I. triedy.
V súčasnosti je spracovaná štúdia preložky vedenia cesty II/527 Veľký Krtíš v troch variantných riešeniach.
Hlavný dôvod navrhovaného vedenia cesty II/527 je jej funkcia v území. Nárast dopravy vo výhľadovom období 4000 – 5000 automobilov/deň, podiel ťažkej dopravy 20- 30 % a prieťahy zastavaným územím.
Cesta bude vo výhľade spojnicou významných ciest a to cesty E77 s cestou I/75-R7 v úseku Slovenské
Ďarmoty – Rétsug (č. 2- E-77) na území Maďarska po ceste č. 22. Návrh ÚPN obce Želovce rešpektuje trasovanie obchvatu v zmysle ÚPN VUC Banskobystrický kraj – ( podľa štúdie tzv. červený variant , ktorý obchádza obec juhovýchodne).
V zmysle ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v dotyku s riešeným územím je navrhnuté trasovanie jednej z
troch alternatív - alternatívy „C“ rýchlostnej komunikácie (R7) v smere východ - západ. Táto komunikácia je
navrhnutá v kategórii R22,5/80 -100 a bude mať principiálny význam pre obsluhu južných okresov Slovenska, s možnosťou vedenia tranzitnej dopravy celoštátneho a medzinárodného významu.
Juhovýchodne vznikajú prepravné vzťahy s obcou Vrbovka, ktorá má priame spojenie s obcou Želovce len
po účelovej komunikácii prevažne nespevnenej. Po ceste III/52724 Želovce – Kiarov a III/5652 Kiarov- Vrbovka je napojenie na Želovce a cestu II/527 v nevhodnej vzdialenosti 10 km.
Vybudovaním novej cesty – priamym prepojením, sa môže vzdialenosť skrátiť o 4- 4,5 km.

Komunikačná sieť riešeného územia
Základ komunikačnej siete v riešenom území tvorí cesta II/527 Šahy - Veľký Krtíš, vo funkcii zbernej komunikácie B2, na ktorú sa napája zberná komunikácia B3 tvorená cestou III/52724 Želovce - Kiarov. Tieto komunikácie sú v dobrom technickom stave a svojim šírkovým usporiadaním vyhovujú súčasnej intenzite dopravy.
Komunikačný systém v obci je doplnený sieťou obslužných komunikácií, ktoré sú v celej obci riešené v pravouhlom roštovom systéme, čo vytvára priaznivé podmienky obsluhy územia. Obslužné komunikácie sú v
prevažnej miere riešené šírky 5,0 - 6,0 m, výnimočne je šírka komunikácie 3,0 m. Povrch komunikácie je
spevnený asfaltom, v niektorých úsekoch rozbitý, čo si vyžiada rekonštrukciu a obnovu krytov vozoviek.
Účelové komunikácie v riešenom území pripájajú objekty poľnohospodárske, záhradkárske osady a pod..
Šírka týchto komunikácií je 3,0 - 4,0 m. Sú prevažne nespevnené- prašné

Autobusová doprava
V obci Želovce je v súčasnosti 5 autobusových zastávok, z toho dve sú umiestnené na ceste II/527, jedna
pri škole, ďalšia pri bývalom areáli Autoopravovne Kovohron a v lokalite Šošár. Rozmiestnenie zastávok vytvára priaznivé podmienky z hľadiska obsluhy územia autobusovou dopravou, čo sa týka pešej dostupnosti
obyvateľov sídla. Izochróny pešej dostupnosti k autobusovým zastávkam sú vyznačení v grafickej prílohe.
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Statická doprava
Odstavovanie a garážovanie vozidiel v riešenom území je v prevažnej miere riešené individuálne na pozemkoch rodinných domov. Pri objektoch hromadnej výstavby sú navrhnuté podstavané garáže v počte 2 x
6 garáží a radové garáže v počte 13 + 4 garáže.
Parkovacie plochy nemajú dostatočnú kapacitu. Parkovisko s vyhovujúcimi parametrami je vybudované pri
objekte obecného úradu a pošty, ďalšie parkovisko je vybudované pri futbalovom ihrisku. Pri ostatných objektoch vybavenosti chýbajú, alebo sú nevyhovujúce parkovacie plochy.

Pešia doprava
Súčasná situácia v pešej doprave v riešenom území je nevyhovujúca. Pozdĺž zberných komunikácií - cesta
II/527 a III/52724 nie sú vybudované chodníky. Čiastočne sú vybudované chodníky pozdĺž obslužných komunikácií.

Negatívne vplyvy dopravy
Cestná doprava svojim charakterom nepriaznivo vplýva na bezprostredné okolie, hlavne čo sa týka zaťaženia obyvateľstva hlukom. Zodpovedajúca hladina hluku na ceste II/527 v súčasnosti predstavuje hodnotu
65,4 dB(A). Izofóna hluku 60 dB(A) je vo vzdialenosti 28 m od osi komunikácie pre zastavané územie.

Návrh riešenia dopravy
Automobilová doprava – komunikácie
Dopravný systém - funkčné triedenie komunikácií
Roštový systém dopravy zostane nezmenený. Základom dopravného systému naďalej zostanú zberné komunikácie cesta II/527 alebo B2 a cesta III/52724 ako B3. Roštová schéma obslužných komunikácií funkčnej triedy C2, C3 a D1 sa v návrhu doplňuje obslužnými komunikáciami pre novú IBV vo funkčnej triede C3
a D1. Niektoré jestvujúce miestne komunikácie bude potrebné zrekonštruovať na potrebnú kategóriu
v zmysle novej STN 736110.
Návrh riešenia dopravy v v zmysle zadania vytrasoval a navrhol nové cestné prepojenie so susednou obcou
Vrbovka, podľa terénnych možností v čo najkratšej vzdialenosti a v maximálne dovolenom pozdĺžnom sklone v zmysle STN 736101 resp. STN 736110. Dĺžka navrhovanej účelovej komunikácie je 5,5 km. Pripojenie
na miestnu komunikačnú sieť obce Želovce navrhujeme do súčasnej miestnej komunikácie – Mierovej ulice
s pomerne novým mostom nad Krtíšskym potokom. Výhľadovo navrhujeme navrhovanú účelovú komunikáciu Želovce - Vrbovka zaradiť do ciest III. triedy a pripojiť na cestu III/52724 v mieste križovania tejto cesty
s preložkou cesty II/527, s vybudovaním nového mosta cez potok Krtíš.
Po vybudovaní preložky cesty II/527 súčasný prieťah obcou tejto cesty zmení funkčnú triedu z B2 na funkčnú triedu B3.

Kategorizácia komunikačnej siete
Preložka cesty II/527
V zmysle nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Banskobystrický kraj je cesta II/527
v úseku Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – hranica s Maďarskou republikou navrhovaná na rekonštrukciu
s obchvatmi sídiel v kategórii C 9,5/80,70, s návrhom na preradenie do cestnej siete I. triedy.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH

45

ATELIÉR URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY, SKUTECKÉHO 21, BANSKÁ BYSTRICA

Návrh účelovej komunikácie Želovce - Vrbovka
Nová prepojovacia komunikácia je navrhnutá v najnižšej kategórii pre cesty III. triedy C 6,5/50, STN
736101.
Miestne obslužné komunikácie (STN 736110).
Zberné komunikácie B2, B3
-

Cesta II/527- prieťah obcou MZ 8,5/50

-

Cesta III/52724 prieťah obcou MZ 8/40

Obslužné komunikácie
-

Komunikácie funkčnej triedy C2, C3

-

C2 - M08/40, C3 - MO 7,5/40,30 MOU 6,5/30

Komunikácie funkcie triedy D1
Nie je potrebné kategorizovať. Návrhová rýchlosť pre vozovku maximálne 20 - 30 km/hod. s minimálnou
šírkou vozovky 2,75 m, s celkovým šírkovým usporiadaním ulice min. 8,75 m.
Funkčné triedenie a kategorizácia miestnych komunikácií a ciest v extraviláne je vyznačená vo výkrese dopravy.

Statická doprava
Súčasný stupeň individuálnej automobilizácie v priemere pre vidiek je možné uvažovať 250 - 270 osobných
áut na 1000 obyvateľov. To znamená v obci sa nachádza pri počte obyvateľov 1310 cca 330 - 350 osobných áut.
Pri objektoch hromadného bývania je súčasná potreba odstavných miest 1 odstavné miesto na 1,08 bytu.
Výhľadový stupeň individuálnej automobilizácie stanovený ako priemer Slovenska bude 330 osobných áut
na 1000 obyvateľov, čo je 1 osobné auto na troch obyvateľov.
Výhľadový počet obyvateľov je v obci uvažovaný pre rok 2020 - 1250 až 1260 obyvateľov, pre rok 2030 –
1200 obyvateľov. V obci bude potreba odstavenia cca 420 osobných áut.
Pri navrhovanom objekte HBV s počtom bytov 12, bude potrebné pri obývanosti bytov 3,5 obyvateľa/byt
v priemere 14 odstavných státí, najlepšie v garážach pod objektom. Pri navrhovaných objektoch občianskej
vybavenosti, priemyselného areálu a nového cintorína sa budú odstavné plochy budovať v rámci svojich
pozemkov.
Parkovanie
Na odstavovanie osobných áut pri objektoch vybavenosti vo výhľadovom období budú kladené väčšie nároky. Stupeň individuálnej automobilizácie vzrastie o 60% a zvýši sa cestovanie osobnými autami najmenej
o 10 - 15%.
Potrebný počet parkovacích miest pri jednotlivých objektoch vybavenosti a pri stupni individuálnej automobilizácie 1:3 udáva STN 736110.
Pre vidiecke osídlenie do 2000 obyvateľov platí tiež ukazovateľ VUVA.
P.č.
1

Vybavenosť
Obecný úrad a pošta

Počet parkovacích miest
5
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P.č.
2
3
4
5
6
7

Vybavenosť
Kultúrny dom, knižnica
Stravovanie
Predajne potravín a priemyselného tovaru
Dom služieb
Zdravotné stredisko
Športoviská, štadión,

Počet parkovacích miest
20
10
10
8
10
na 4-5 návštevníkov 1 parkovacie miesto

Nemotoristická doprava
Pešie komunikácie
V obci navrhujeme vybudovať chodníky nasledovne:
-

okolo zberných komunikácií obojstranné o minimálnej šírke chodníka 1,5+ 0,5 = 2,0 m

-

okolo komunikácie triedy C2- Mierová ulica obojstranný chodník o minimálnej šírke 1,5+ 0,5 = 2,0 m.

-

kolo komunikácie funkcie triedy C3 jednostranné chodníky o minimálnej šírke 0,75 + 0,5 = 1,25 m.

-

komunikácie funkcie triedy D1 – tzv. obytné ulice, pre pešiu ako aj dopravu motorovú.

Cyklistické komunikácie
V obci navrhujeme vybudovať cyklistické cestičky nasledovne:
-

samostatnú cyklistickú cestičku popri Krtíšskom potoku pre spojenie susedných obcí.

-

turisticko - cyklistickou cestičkou Želovce s časťou Šošár v súbehu s cestou III/52724.

-

v rámci rekonštrukcie účelovej komunikácie Želovce - Karikáš viesť v súbehu s vozovkou turisticko- rekreačnú cyklotrasu.

-

južný prístup k vodnej nádrži, doplniť o turisticko - rekreačnú cyklotrasu s prepojením na účelovú komunikáciu.

Hromadná autobusová doprava
Obec Želovce je napojená na 4 linky SAD. V trase Veľký Krtíš- Želovce premáva 28 spojov obojsmerne,
v trase Želovce- Slovenské Ďarmoty 23 spojov obojsmerne. 15 minútová odchodová špička činí 2 spoje na
obidva smery. V obci je 5 autobusových zastávok. Časovú dostupnosť k zastávkam do 5 minút má takmer
100% obyvateľov obce.
Jedna autobusová linka Veľký Krtíš- Želovce pokračuje do Kováčoviec cez Kiarov, s 3+3 spojmi. V tomto
smere je umiestnená zastávka pri autoopravovni, pri ZŠ a v osade Šošár.
V zmysle STN 736425 nie je nutné zriaďovať samostatné zastávkové pruhy nasledovne:
-

na ceste II/527 po vybudovaní preložky cesty II/527

-

na ceste III/52724 už v súčasnosti a ani vo výhľadovom období

Ochranné pásma cestných komunikácií:
Ochranné pásma prevádzkové
-

cesta II/527 - preložka (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie, po preradení do cestnej siete I. triedy
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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50m od osi komunikácie
-

cesta II/527 v intraviláne obce - zberná komunikácia B2, 20m od osi komunikácie

-

cesta III/52724 - v extraviláne 20m od osi komunikácie

-

cesta III/52724 - v intraviláne - zberná komunikácia B3 15 m od osi komunikácie

Ochranné hlukové pásmo
Hluk z dopravy na obchvate cesty II/527 vo výhľadovom období:
Intenzita dopravy na obchvate cesty č. II/527 vo výhľadovom období: (v zmysle spracovanej štúdie prestavby cesty II/527, SSC IV B. Bystrica)
Intenzita dopravy v roku 2035- 2040:
Celková intenzita dopravy
S=4900 voz/24hod
T=20%
Na obchvat uvažujeme 85%
S=4170voz/24 hod
T=19%
Po súčasnej ceste uvažujeme 15% S= 730voz/24 hod.
T= 27%
Výpočet hluku z dopravy na obchvate cesty II/527: (podľa metodiky VUVA PRAHA 1993 a 1996)
V dennej dobe
S= 4170voz/24 hod Td=19% Vv = 70km/h nd=0,058125 x 4170= 242,4
F1p = F1 x 0,97350
F1= 3,6
F2=1,06
F1p = 3,6 x 0,97350 = 3,505
Xd = n x F1p x F2 = 242,4 x 3,505 x 1,06 = 900,5
Yd = 10log Xd + 40 = 10 x 2,954 + 40 = 69,5 dB (A)
V nočnej dobe
S= 4170voz/24 hod Tn=19%/2 = 9,5% Vv=75 km/h
nn = 0,00875 x 4170 = 36,5
F1= 3,0
F2=1,06
F1p = F1 x 1,0430
F1p = 3,0 x 1,043 = 3,1
Xn = nn x F1p x F2 = 36,5 x 3,1 x 1,06 = 119,9
Yn = 10log Xn + 40 = 10 x 2,08 + 40 = 60,8 dB (A)
Pokles hluku na vzdialenosť : (pohltivý terén)
denná doba
[dB (A)]
69,5
60
50

miesto
okraj cesty
60m
170 m

nočná doba
[dB (A)]
60,8
60
50
40

miesto
okraj cesty
10 m
70 m
200 m

Uvedené platí, pokiaľ šírenie hluku nenarazí na prirodzenú alebo umelú prekážku.
Prípustná hluková hladina vonkajšieho priestoru: (nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z.)
-

denná doba max. 60 dB (A) pre bývania

-

nočná doba max. 50 dB (A) pre bývanie

-

pre kultúru a školstvo max. 50 a 40 dB (A)

Z uvedeného posúdenia bude ochranné pásmo hluku z dopravy na ceste II/527(obchvat) vo vzdialenosti
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pre:
-

bývanie 70m

-

školstvo a kultúru 200m

Pre navrhovaný športovo – rekreačný areál a súčasne budovy škôl bude nutné na preložke cesty II/527 uvažovať s vybudovaním protihlukovej steny.
(zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z.z., nariadenie vlády
SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami).

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Širšie vzťahy
Koncepcia zásobovania pitnou vodou rešpektuje daný stav, t. j. vybudované technické zariadenie, vodojem
a rozvodné siete, pre zásobovanie pitnou vodou, ktoré budú využívané aj pre plánovanú bytovú
a občiansku zástavbu, ako aj pre možnosť vybudovania priemyselného parku.
V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť, splaškové vody sú zachytávané v žumpách, ktorých obsah sa
vyváža na poľnohospodársku pôdu, resp. po vyčerpaní sú likvidované technickými službami.

Vodohospodárska problematika katastrálneho územia
V katastrálnom území obce, podzemné vody sú nevyhovujúcej akosti, ktoré nie sú vhodné na využívanie
pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
V katastri obce nachádzajú sa minerálne pramene, ktorých časť bola v minulosti využívaná v miestnych kúpeľoch. V súčasnosti sú niektoré pramene využívané miestnym obyvateľstvom na pitné účely.
Zdrojom povrchových vôd je Krtíšsky potok a potok Čegovský, na ktorom je vybudovaná vodná nádrž, ktorá
bola využívaná na závlahy a zároveň slúži pre rekreačné účely – rybolov.
Prietoky v Krtíšskom potoku podľa SHMÚ. Množstvo Qn – ročné (m3)
Rok
5
20
(m3)
46
66

50
79

100
89

Krtíšsky potok je zregulovaný so schopnosťou prevádzať množstvá 100-ročnej vody. Čegovský potok je
zregulovaný od okraja obce po zaústenie do Krtíšskeho potoka so schopnosťou odvádzať množstvá 50ročnej vody.

Vodohospodárska problematika zastavaného územia
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Želovce sa nachádza v území s nevyhovujúcou akosťou podzemných vôd pre pitné účely.
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z vybudovaného vodojemu s obsahom 2x250 m3, s kótou hladiny 203,30 m. n. m. Vodojem je zásobovaný zo skupinového vodojemu Plachtince. Z tohto vodojemu je zásobovaná aj obec Záhorce. V obci Želovce je vybudovaná celoplošná vodovodná sieť, na ktorú je napojená
celá obec. V obci je jedno tlakové pásmo. Verejný vodovod v obci je v správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Banská Bystrica.
Fakturovaná voda pre Želovce a Záhorce v roku 2006 (zdroj StVPS a.s.Z-05, V.Krtíš)
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Želovce.............20 000,0 m3
Záhorce............14 000,0 m3
Na vodomere, ktorý je umiestený vo vodojeme, bola nameraná spotreba vody 39 000,0 m3, čo predstavuje
stratu 13%.
Spotreba vody, z poskytnutých údajov od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Veľký Krtíš je 4,4 l.s-1.
Návrh ÚPN obce rieši zásobovanie vodou navrhovanej bytovej výstavby, ktorá je rozmiestnená
v jednotlivých lokalitách a v prelukách obce.
lokalita IBV
počet domov
počet obyvateľov
Pažiť
11
39
Dolné Dlžiny
35
123
Horné Dlžiny
22
77
Mikszáthova ul.
6
21
v prelukách (IBV + HBV)
16
56
Spolu:
90
316
Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z., existujúca spotreba pitnej vody sa
zvýši o:
Qp = 316 os. x 102,0 l =.....................................................32 232,0 l.d-1
Qm = Qp x kd = 48 797,0 x 1,6 =........................................ 51 571,0 l.d-1
Qh = Qm x kh = 1:24 x 51 571,0 x 1,8 : 3 600 =...........................1,0 l.s-1
Pre lokalitu Horné Dlžiny je nutné rozšírenie vodovodnej siete o 450,0 m a pre lokalitu Horné Dlžiny o 490,0
m. Navrhovaná zástavba na Mikszáthovej ul. sa napojí sa na potrubie, ktoré prepojí už vybudované trasy
vodovodu v dĺžke 60,0 m. Lokalita Pažiť, rozptýlená zástavba v prelukách a športovo-rekreačná zóna sa
napojí na vybudovanú sieť.
Priemyselný areál o rozlohe 15 ha s počtom 1 500 zamestnancov (predpokladaných) v troch zmenách.
zmena
THP
ostatní
spolu
I.
50
850
900
II.
10
400
410
III.
4
186
190
Potreba vody, podľa Vyhlášky č.684/2006 Z.z., príloha 1 odsek D.3 potreba vody pre najsilnejšiu smenu – I.
smenu, je:
THP
Qp = 50 os x 60,0 l =.............................................................3 000,0 l.d-1
Qh 3 000,0 : 2 = 1500 : 3 600=.................................................0,42 l.s-1
Ostatní
Qp = 850 os. x 50,0 =..........................................................42 500,0 l.d-1
Qh = 42 500,0 : 2 = 21 250,0 : 3 600 =.......................................5,92 l.s-1
priemyselný park, I. smena, spolu
6,34 l.s-1
Spotreba vody celkom:
súčasný stav...........................4,40 l.s-1
rozšírenie bytovej výstavby.....1,02 l.s-1
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priemyselný park................ ...6,32 l.s-1
11,74 l.s-1
V návrhu územného plánu obce predpokladáme, že výroba v priemyselnom parku bude nezávadná, bez
negatívnych vplyvov na životné prostredie a pitná voda sa nebude používať k výrobným účelom. Prívod
vody do územia priemyselného areálu navrhujeme samostatnou vetvou z vodojemu DN 150 podľa vyhlášky
MV SR č. 699/2004 Z.z., príloha 1, pol. 4, o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
Kvalita pitnej vody musí spĺňať požiadavky Vyhlášky 354/2006 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR podľa § 3,
4 a 6).
Odvádzanie a zneškodňovanie splaškových vôd
Množstvo splaškových odpadových vôd je totožné s výpočtom potreby pitnej vody, t. j. 11,74 l.s-1.
V súčasnosti pre obec Želovce bola v januári 2007 vypracovaná štúdia pre odkanalizovanie splaškových
vôd podtlakovou kanalizáciou. Predkladaný návrh územných lokalít berie túto štúdiu do úvahy a preto uvažuje s napojením splaškových odpadových vôd z týchto lokalít na sieť spracovanú v štúdii.
Pri tomto spôsobe odkanalizovania lokality IBV Dolné Dlžiny je nutné vybudovať podpornú sieť v dĺžke
450,0 m a pre lokalitu IBV Horné Dlžiny 490,0 m. Z areálu priemyselného parku sa odpadové vody napoja
na obecnú sieť podtlakovej kanalizačnej sústavy.
Dažďové vody z parkovísk prípadne z obslužných komunikácií v priemyselnom parku, budú predčisťované
v lapači olejov na území priemyselného parku.
V štádiu spracovania územného plánu bola firmou in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o. (Ing. Pavel
Mrzena) štúdiou overovaná možnosť napojenia kanalizácie na ČOV. Vzhľadom na rovinaté územie, nepriaznivé hydrogeologické podmienky, vysokú hladinu spodnej vody a nepriaznivé priestorové podmienky
vzhľadom k inžinierskym sieťam bolo štúdiou doporučené riešenie odkanalizovania obce podtlakovou kanalizáciou s nasávaním odpadových vôd cez prečerpávaciu stanicu do čistiarne odpadových vôd v najkratšej
trase k recipientu na území katastra obce. Vodohospodársky plán povodia Ipľa navrhuje vybudovanie
samostatnej ČOV pre obec Želovce s vyústením do Krtíšskeho potoka.
Vodné toky
Územím preteká Čegovský potok, ktorý vteká do vodného toku Krtíš, ktorý je v správe SVP OZ Povodie
Hrona. Vodnosť toku je najvyššia v mesiacoch február - apríl, kedy odtečie 49% ročného objemu odtoku.
Najväčší prietok je v mesiaci marec. Na Krtíšskom potoku neboli budované stabilizačné a regulačné objekty v rámci úprav toku rieky Ipeľ. Brehy sú spevnené porastom kríkov a stromov. V k. ú. obce sa nachádza malá vodná nádrž, ktorá sa využíva na závlahy a chov rýb.
Znečistenie vodných tokov je väčšinou dôsledkom vlastnej antropogénnej činnosti v území. Nepriaznivý
vplyv na množstvo povrch a podzemných vôd ako aj na ich kvalitu má dlhodobo deficitné množstvo vodných zrážok. Ročný úhrn zrážok je 800-850 mm. Ipeľ a jeho prítoky majú pomerene malé prietoky a sú
charakteristické nevyrovnaným tokom. Nepriaznivé dôsledky hospodárenia na pôde v minulosti majú za následok zrýchlený odtok povrchovej vody. Riečna sústava je málo rozvinutá, perovitá.
Krtíšsky potok je zregulovaný na 100-ročné prietoky. Čegovský potok je zregulovaný od konca obce po vyústenie do Krtíšskeho potoka. Koryto tohto potoka navrhujeme zregulovať od výtoku z vodárenskej nádrže
cez celú obec až po miesto, kde potok je už zregulovaný. Reguláciu potoka navrhujeme na prietok 50ročnej vody. Regulácia prívalových vôd je možná na výtoku z vodárenskej nádrže.
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Minerálne pramene
V katastri obce sa nachádzajú tieto pramene:
Želovce LC - 61 SLANÁ KYSELKA
Želovce LC - 62 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ
Želovce LC - 63 ŠTVORCOVÝ
Želovce LC - 64 MEDOKÝŠ V PARKU
Želovce LC - 65 ŠIROKÁ STUDŇA
Želovce LC - 66 VRT B - 17
Želovce LC - 67 VÝVER V POTOKU
Z týchto prameňov sa využívajú miestnym obyvateľstvom iba dva pramene LC-67 Výver v potoku, a LC-64
Medokýš v parku. Pre využitie týchto prameňov navrhujeme úpravu okolia, vybudovanie krytého prístrešku
a prístupové chodníky, resp. cestičku pre cyklistov.

ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Do RS obce je privedené plynovodné potrubie DN 50 s pretlakom 5,5 MPa. Plyn s týmto pretlakom sa reguluje v regulačnej stanici RS 2 000/2/1. Výstup z RS je s pretlakom 300 kPa potrubím lPE D 110.
V predkladaných územných lokalitách, uvažujeme so zavedením zemného plynu naftového do každého
domu s odberom pre vykurovanie, prípravu TÚV a pre prípravu jedál na plynovom sporáku.
Predpokladaná ročná spotreba
počet domov
max. vykurovanie
85
2,3 m3h-1

max. varenie
1,0 m3.h-1

max. denná spotreba
3,3 m3.h-1

ročná spotreba
5 750,0 m3 /byt

V obci je celoplošne vybudovaná plynovodná sieť. Pre lokalitu IBV 35 b.j Dolné Dlžiny sa vybuduje prípojka
v dĺžke 300 m. Pre lokalitu IBV 22b.j Horné Dlžiny sa vybuduje prípojka v dĺžke 400 m. Pre dostavbu na
Mikszáthovej ulici – 6 b.j. sa vybuduje prepojenie uličnej site o dĺžke 100,0 m. Priemyselná zóna bude napojená predĺžením plynovodu z Mikszáthovej ul, popri navrhovanom areáli bioelektrárne v dĺžke 550 m.

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Širšie vzťahy
Záujmovým územím prechádza 22kV vzdušné vedenie č.338, a VN prípojky z tohto vedenia. Toto vedenie
bude potrebné v rozsahu riešeného územia čiastočne preložiť do podzemných káblov, ktoré budú zároveň
slúžiť ako napájače pre navrhované transformačné stanice VN/NN v tomto území.
Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou riešeného územia
Riešené územie je v súčasnosti čiastočne zastavané. V území je vybudované celkom 13 trafostaníc VN/NN:
Označenie trafostanice
Názov
Súčasný výkon v kVA
T1
Ts Želovce obec1
400
T2
Ts Želovce obec2
400
T3
Ts Želovce obec3
250
T4
Ts Želovce pd
100
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Označenie trafostanice
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
celkom inštalovaný výkon:

Názov
Ts Želovce zš
Ts Želovce SOUP
Ts Želovce kovohron
Ts Želovce závlahy
Ts Želovce cintorínska
Ts Želovce Šóošár
Ts Želovce vinice
Ts Želovce rybník
Ts Želovce vinice

Súčasný výkon v kVA
250
400
75
250
250
100
100
100
63
2 738

Ochranné pásma
Podľa Zákona o energetike č.656/2004 Zz zo dňa 26.10.2004, ochranné pásmo VN vedenia od 1kV do
35kV holými vodičmi je 10m na každú stranu od krajného vodiča, v súvislých lesných priesekoch 7m.
-

Ochranné pásmo transformovne VN/NN je do vzd. 10m od konštrukcie transformovne.

-

Ochranné pásmo trafostanice VN/NN s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu el. stanice.

-

Ochranné pásmo káblového vedenia do 110kV v zemi je 1m na každú stranu od krajného kábla.

Energetická bilancia riešeného územia
Pri bilancovaní potreby elektrickej energie je uvažované, že vykurovanie a príprava TÚV v navrhovaných
bytových rod. domoch a bytovej výstavbe bude realizovaná médiom zemný plyn. Elektrická energia bude
používaná len na osvetlenie, drobné spotrebiče a pečenie v elektrickej rúre. Z tohto dôvodu budú navrhované rod. domy zaradené do stupňa elektrizácie „B“ v zmysle STN 33 2130, kde max. súčasný príkon na
bytovú jednotku je uvažovaný Pb = 15kW. Pre byty v bytových domoch je max. súčasný príkon na bytovú
jednotku je uvažovaný Pb = 11kW.
Umiestnenie jednotlivých transformačných staníc VN/NN je navrhnuté tak, aby vzdialenosť týchto bola od
nimi zásobovaných objektov v rámci priestorových možností čo najnižšia – do 300m.
Trafostanica T5 - (obytný súbor pri obč. vybavenosti + elektráreň na báze bioplynu - exist. stožiar. TS Želovce - zš):
- počet b.j. v skupine: 6 (RD)
- súčasnosť: 0,53
- elektráreň: 70kW
- V.O.: 1kW
- celkom požadovaný príkon: Pp = 6 x 15 x 0,53 + 60 + 1 = 108,7 kW.
Potrebný výkon zdroja el. energie:
N = 108,7kW / 0,7 = 155 kVA.
- exist. TS Želovce zš – 250 kVA
- celkom potrebný výkon zdroja: 155kVA + 250kVA = 405kVA
Výkon zdroja T5 je navrhovaný 400 kVA, ktorým bude nahradený jestvujúci transformátor 250kVA.
Trafostanica T14 (obytný súbor Dolné Dlžiny ):
- počet b.j. v skupine: 35 (RD)
- súčasnosť: 0,34
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- V.O.: 2kW
- celkom požadovaný príkon: Pp = 35 x 15 x 0,34 + 2 = 180,5 kW.
Potrebný výkon zdroja el. energie:
N = 180,5kW / 0,7 = 258 kVA.
Výkon zdroja T14 je navrhovaný najbližší vyšší: 400 kVA, pričom je možné z tejto čiastočne odľahčiť sieť
NN napájanú z TS2 a TS9, pre umožnenie výstavby v prelukách v centre obce.
Trafostanica T15 (obytný súbor Horné Dĺžiny II):
- počet b.j. v skupine: 22 (RD)
- súčasnosť: 0,37
- V.O.: 1kW
- celkom požadovaný príkon: Pp = 22 x 15 x 0,37 + 1 = 123,1 kW.
Potrebný výkon zdroja el. energie:
N = 123,1kW / 0,7 = 176 kVA.
Výkon zdroja T15 je navrhovaný najbližší vyšší: 250 kVA.
Trafostanica T16 (obytný súbor pri športovo – rekr. areáli + výstavba v prelukách v centre obce):
- počet b.j. v skupine: 21 (RD) + 12 (bytovka)
- súčasnosť: 0,37 (RD), 0,43 (bytovka)
- šport. – rekr. areál: 50 kW
- V.O.: 2kW
- celkom požadovaný príkon: Pp = 21x15x0,37 + 12x11x0,43 + 50 + 2 = 225,31 kW.
Potrebný výkon zdroja el. energie:
N = 325,31kW / 0,7 = 322 kVA.
Výkon zdroja T16 je navrhovaný najbližší vyšší: 400 kVA.
Trafostanica T17 (Priemyselná zóna 1):
Predpokladaný príkon v zóne: 700kW
Potrebný výkon zdroja el. energie:
N = 700kW / 0,7 = 1000 kVA.
Výkon zdroja T17 je navrhovaný: 1000 kVA.
Zásady zásobovania elektrickou energiou
Pre zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou bude potrebné vybudovať nasledovné elektrické
zariadenia:
-

ako zdroje elektrickej energie pre riešené územie nové blokové transformačné stanice VN/NN,
v celkovom počte 4 staníc, o celkovom inštalovanom výkone 2 050 kVA,

-

v existujúcej trafostanici T5 bude zvýšený výkon z 250 kVA na 400 kVA, čo predstavuje nárast inštalovaného výkonu o 150 kVA,

-

u ostatných existujúcich trafostaníc (T1 až T4, T6 až T13) v obci Želovce sa nepredpokladajú zmeny v
inštalovanom výkone,

-

celkom teda dôjde v riešenom území k nárastu inštalovaného výkonu o 2 200 kVA.
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Výkony jednotlivých zdrojov návrh:
Označenie trafostanice
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
celkom inštalovaný výkon:

Názov

Ts Želovce obec1
Ts Želovce obec2
Ts Želovce obec3
Ts Želovce pd
Ts Želovce zš
Ts Želovce SOUP
Ts Želovce kovohron
Ts Želovce závlahy
Ts Želovce cintorínska
Ts Želovce Šóošár
Ts Želovce vinice
Ts Želovce rybník
Ts Želovce vinice
Dolné Dĺžiny
Horné Dĺžiny
Šport.- rekr. areál
Priem. zóna 11

Súčasný výkon
kVA
400
400
250
100
250
400
75
250
250
100
100
100
63
2 738

Navrhovaný výkon
kVA
400
400
250
100
400
400
75
250
250
100
100
100
63
400
250
400
1 000
4 938

- napájače VN pre navrhované trafostanice budú navrhnuté káblami VN 22kV AXEKVC(AR)E 240mm2, uloženými v zemi, z 22kV vonkajšieho vedenia č.338, a z VN prípojok pre obec Želovce.
- sekundárne kábelové rozvody NN budú navrhnuté káblami NN 1kV AYKY, uloženými v zemi, a napojenými z navrhovaných trafostaníc VN/NN. Rozvody budú vedené cez rozpojovacie skrine, umiestnené
na križovatkách miestnych komunikácií. Z týchto skríň budú slučkami napojené pilierové elektromerové
rozvádzače pre jednotlivé RD, ktoré budú umiestnené na verejne prístupných miestach. Každý objekt
bude pripojený na sieť napájanú z dvoch strán. Odbery charakteru stredných odberov budú napojené z
trafostaníc samostatnými kábelovými vývodmi.
- verejné osvetlenie pre riešené územie bude navrhnuté v závislosti na zatriedení jednotlivých komunikácií,
jednak oceľ. osvetľovacími stožiarmi 8m s výložníkmi a výbojkovými svietidlami, jednak sadovými
osvetľovacími stožiarmi 4m s výbojkovými svietidlami.
Podmieňujúce investície
Ako podmieňujúcu investíciu je potrebné vykonať prekládku 22kV prípojky VN pre trafostanice T5 až T8,
ktorá prechádza riešeným územím, a ktorej ochranné pásmo neumožňuje výstavbu v území v uvažovanom
rozsahu – priemyselná zóna, v celkovej dĺžke cca 900m.
Prekládka 22kV prípojky VN pre existujúce trafostanice T5 až T8 bude navrhnutá čiastočne ako vonkajšie
vedenie VN, a čiastočne káblami VN 22kV AXEKVC(AR)E 240mm2, uloženými v zemi.
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VEREJNÉ OSVETLENIE
Stav
Osvetlenie ciest, komunikácií a verejných priestranstiev je vybudované výbojkovými svietidlami, ktoré sú
pomocou výložníkov uchytené na podperných bodoch vzdušnej sekundárnej siete nn. Rozvod medzi svietidlami je vodičom AlFe 16 mm2, ktorý slúži ako fáza VO vzdušnej sekundárnej siete nn. Ovládanie VO je
centrálne prostredníctvom impulzných káblov z RVO pri transformátorových staniciach.
Návrh
Pre navrhovanú výstavbu budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svietidlami, ktoré budú upevnené na bezpäticových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi svietidlami bude káblom CYKY 4B x 10
mm2. Ovládanie navrhovaného osvetlenia napojiť pomocou impulzného kábla na centrálny impulz VO obce
Korytárky v RVO pri transformátorovej stanici.

TELEKOMUNIKÁCIE
Súčasný stav
Po telekomunikačnej stránke patrí riešený SÚ Želovce do MTO Želovce a do UTO Veľký Krtíš. Spojenie je
prevádzané diaľkovými telekomunikačnými káblami, ktoré prechádzajú cez okresné sídlo Veľký Krtíš a z
ktorého papršlekovite je rozvetvená telekomunikačná sieť v okrese.
Sieť TLF
Telefonizácia SÚ Želovce je zabezpečená z ATÚ umiestnenej v priestoroch obecného úradu. Jedná sa o
klasickú analógovú ústredňu PK 22 o kapacite 200 Pp. Uzlový okruh je vybudovaný káblovým vedením
TCEKE. Kapacita ústredne je postačujúca na súčasné požiadavky na telefonizáciu a má možnosť rozšírenia kapacity. Miestna telefónna sieť je vybudovaná kábelovými vedeniami TCEKE , ktoré sú budované s
patričnou rezervou s možnosťou rozšírenia. Spojovacie vedenia v priľahlých a okrajových častiach sú prevedené ako vonkajšie samonosnými káblami a holými vzdušnými vodičmi, ktoré sú vedené na drevených
podperných bodoch. Napojenie jednotlivých účastníkov je prevedené prostredníctvom ÚR osadených na
jednotlivých podperných bodoch.
Rozvoj telekomunikačných zariadení vychádza z predpokladanej 60 % telefonizácie bytov a 100 % podielu
podnikateľských staníc v rámci SR. Telekomunikácia bytov bola kategorizovaná podľa veľkosti sídla a jej
limitné hodnoty sú u sídiel do 5000 obyvateľov - 33 %.
Hustota telefónnej siete:
počet bytov x telef.hustota
476 * 33
HTS = ------------------------------------ = -------------------- = 157
100
100
Sieť MR
V riešenom území je vybudovaná pomerne rozsiahla sieť miestneho rozhlasu. Sieť je riešená vzdušnými
vedeniami po oceľových stĺpoch. Rozvod je vedený dvojdrôtovým vedením na izolačných podperách. Rozhlasová ústredňa AUA 230 s výkonovým stojanom AUC je umiestnená v budove OÚ. Rozhlasová sieť má
dĺžku 8.5 km s celkovým počtom 76 ks reproduktorov. Rozhlasová ústredňa ma kapacitnú rezervu pre ďalšie rozšírenie vedenia MR. Do novonavrhovaných lokalít bytovej výstavby navrhujeme priviesť sieť miestneho rozhlasu a to vzdušným dvojdrôtovým vedením s reproduktormi pre ozvučenie územia.
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Televízny signál
Televízny signál v riešenom území pokrýva celé riešené územie SÚ Želovce.

ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Južnými okresmi Banskobystrického kraja (Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš) vedie sústava štyroch línií tranzitného plynovodu pre medzinárodnú dopravu zemného plynu. V blízkosti obce Veľké
Zlievce je kompresorová stanica uvedenej sústavy KS 03.
Medzištátny plynovod „Bratstvo“ s veľmi vysokým tlakom je vedený po samostatnej trase a prechádza okresmi Krupina, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota. Z hľadiska dopravy a dodávky plynu má
základný význam Medzinárodný plynovod BRATSTVO VVTL DN 700 s veľmi vysokým tlakom. Vlastný odber plynu sa realizuje zo súbežného plynovodu DN 100 prostredníctvom odbočiek a prípojok pre jednotlivé
sídelné útvary.
Obec bola v roku 2000 plynofikovaná okrem budovy Základnej školy, Materskej školy, Obecného úradu
a Zdravotného strediska. Obec je napojená na prepojovací plynovod Sklabiná - Vinica o svetlosti DN 150 s
menovitým tlakom 6.3 MPa prostredníctvom skriňovej regulačnej stanice VVTL/STL 3000 m3/hod. Plynofikácia je prevádzaná STL uličnou sieťou PE rúrami zodpovedajúceho prierezu pre predpísaný tlak.
V navrhovaných lokalitách bývania sa uvažuje so zavedením plynu do každého domu s odberom pre vykurovacie kotle, kde bude zabezpečená aj príprava teplej úžitkovej vody a s prípravou jedál na plynovom sporáku.
Predpokladaná ročná spotreba pre IBV
počet domov

max. vykurovanie

max. varenie

max. denná spotreba

ročná spotreba

85

2,3 m3xh-1

1,0 m3xh-1

3,3 m3xh-1

2 600,0 m3xr-1

V obci je celoplošne vybudovaná plynovodná sieť. Pre lokalitu IBV Dolné Dlžiny je nutné rozšírenie tejto siete o 300 m, pre lokalitu IBV Horné Dlžiny o 490 m a pre IBV 6b.j. pri občianskej vybavenosti je nutnú prepojenie uličnej siete o 100 m. Dimenziu potrubia navrhujeme D 95 z rúr LPe. Z miestnej siete bude pripojený
aj priemyselný areál a športovo-rekreačná zóna.
V obci nie je vybudovaný systém centrálneho zásobovania teplom s centrálnym zdrojom tepla. Jednotlivé
objekty sú zásobované teplom pre vykurovanie a prípravu TÚV z kotolní na zemný plyn alebo pevné palivo,
čiastočne na báze elektrickej energie.

M. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ochrana životného prostredia spočíva v ochrane jednotlivých jeho zložiek, v minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie a v rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. Povinnosť chrániť všetky
zložky životného prostredia je zakotvená v rade zákonných opatrení, z nich najvýznamnejšie sú :
-

-

Zákon NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení nesk. predpisov,
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení nesk. predpisov,
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení nesk. predpisov,
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-

Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení nesk. predpisov,
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení nesk. predpisov,
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení nesk. predpisov,

V oblasti životného prostredia patria k samostatne sledovaným tieto zložky:
-

ovzdušie, pôda, voda, odpady, hluk a vibrácie, žiarenie

Ich stav významnou mierou vplýva aj na stav zdravotného stavu obyvateľstva. V riešenom území patrí
k najviac zaťaženým zložkám voda a pôda, a to z dôvodu absencie likvidácie odpadových vôd a ako dôsledok vplyvu intenzívneho poľnohospodárstva. Samostatnou zložkou sú odpady.
Znečistenie ovzdušia
je taký stav, kedy najvyššie prípustné koncentrácie škodlivých látok v ovzduší sú prekročené. Na stave znečistenia ovzdušia sa podieľajú vplyvy globálne (diaľkový prenos znečisťujúcich látok) i lokálne (emisie
z miestnych zdrojov znečistenia ovzdušia).
Medzi hlavné miestne zdroje znečistenia ovzdušia patria v riešenom území:
- lokálne vykurovanie,
- automobilová doprava,
- sekundárna prašnosť spôsobená poľnohospodárskou a stavebnou činnosťou a nedostatočným čistením
komunikácií,
- diaľkový prenos
Pôda
ako zložka životného prostredia je zároveň základným výrobným prostriedkom odvetvia poľnohospodárstva.
Pôdny fond je chránený zákonom c. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Základnými zdrojmi znečistenia pôd v riešenom území sú:
- poľnohospodárstvo,
- veľkoplošné hospodárenie so sprievodnými javmi (ťažká mechanizácia, chemizácia, nafta, poľné hnojiská, meliorácie ) spôsobuje zmeny štruktúry pôdy a jej biologickú degradáciu,
- vytváraním veľkých osevných plôch došlo k odstráneniu rozptýlenej krajinnej vegetácie, čím sa zvyšuje
riziko vodnej aj veternej erózie,
- osídlenie so svojimi sprievodnými javmi,
- odpady,
- stavebná činnosť,
- odpadové vody,
- doprava,
- rekreácia,
- lesné hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení nesk. predpisov definuje náležitosti programov odpadového
hospodárstva (POH), pôsobnosť orgánov štátnej správy, povinnosti právnických a fyzických osôb, náležitosti nakladania s odpadom, recyklačný fond a i. Jeho vykonávacia vyhláška (283/2001 Z.z.) upravuje niektoré podrobnosti napr. pre obsah POH a pre nakladanie s odpadmi a požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi. Od 1.januára 2006 nadobudlo účinnosť ustanovenie zákona o odpadoch, ktoré zakazuje
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov. Každý pôvodca je povinný triediť
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bioodpad zo záhrad oddelene od ostatných druhov odpadu a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných
priestoroch. Znižovanie odpadu jeho separáciou a následným zhodnocovaním je prioritou aj pre obec Želovce.
V juho-západnej časti obce v bývalom areáli hospodárskeho dvora sa nachádza zber druhotných surovín,
ktorý prevádzkuje súkromná spoločnosť. V severo-východnej časti obce je navrhovaný areál kompostoviska, spracovanie biomasy v bioplynnej elektrárni. Pevný komunálny odpad z obce sa odváža na regionálnu
skládku vo Veľkom Krtíši.
Hluk a vibrácie
zhoršujú kvalitu životného prostredia a negatívne pôsobia nielen na zdravie ľudí, ale aj na flóru a faunu.
Nebezpečnosť ich pôsobenia spočíva v tom, že v porovnaní s inými negatívnymi faktormi (napr. chemikálie)
nezanechávajú žiadne merateľné rezíduá. Stresové pôsobenie hluku sa prejavuje najmä ako sprievodný jav
automobilovej dopravy v intraviláne sídla. Riešením je navrhovaný obchvat štátnej cesty mimo obce.
Ochranné pásmo hluku z dopravy na ceste II/527(obchvat) v návrhovom období r. 2030 je pre bývanie
70m, školstvo a kultúru 200m. Pre navrhovaný športovo – rekreačný areál a súčasne budovy škôl bude
nutné na preložke cesty II/527 vybudovať protihlukové zábrany.
Žiarenie
Na celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva sa podieľa kozmické žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín,
hydrosféry a atmosféry. K tomuto pristupujú umelé zdroje (používanie umelých rádioizotopov v medicíne,
produkty jadrového odpadu, havárie jadrových elektrární apod.). Najnebezpečnejším z prírodných zdrojov
žiarenia je radón, presnejšie jeho dcérske produkty, ktoré sa zachytávajú na prachových časticiach vo
vzduchu a následne sú vdychované do pľúc, kde sa usadzujú a ožarujú pľúcne tkanivá. V súčasnosti sa
venuje pozornosť monitoringu radónového ohrozenia v pôdach, stavebných materiáloch, vodách aj budovách. Požiadavky na obmedzenie radónového ožiarenia sú zakotvené aj v právnych normách. Riešené územie má nízku alebo strednú úroveň radónového rizika.
Ochrana vôd
V obci Želovce doteraz nie je vybudovaná kanalizácia. Vedenie obce zabezpečuje projektovú dokumentáciu
kanalizácie s čistením v ČOV a odvádzaním vyčistených vôd do toku Krtíš na území obce. Táto dokumentácia bola spracovateľovi poskytnutá na zapracovanie do územného plánu. Kanalizácia je vzhľadom na rovinaté územie, nepriaznivé geologické a hydrogeologické podmienky, vysokú hladinu spodných vôd
a nepriaznivé priestorové podmienky navrhovaná ako podtlaková. Odpadové vody z priemyselnej zóny budú napojené na obecnú kanalizáciu.
Zeleň
Poľnohospodárska pôda tvorí 67% z celej výmery katastra, z toho je 54% tvorí orná pôda, intenzívne využívaná. Lesy zaberajú len 26% plochy katastra.
Niva rieky Krtíš so svojimi brehovými porastami tvorí regionálny biokoridor, Čegovský a Zajský potok sú lokálnymi biokoridormi. Zeleň v zastavenom území obce tvoria najmä súkromné záhrady, predstavujú 1,8%
z výmery katastra.
Územný plán pre zlepšenie situácie navrhuje masívnu výsadbu alejí okolo jestvujúcich aj navrhovaných
komunikácií, doplnenie brehových porastov regionálneho aj lokálnych biokoridorov, výsadbu zatrávňovacích
10m širokých pásov na ornej pôde v rámci protieróznych opatrení, výsadbu izolačnej zelene okolo areálov
hospodárskeho dvora, cintorína, medzi jestvujúcou obytnou zónou a navrhovaným priemyselným areálom
a navrhovanou zástavbu IBV a poľnohospodárskou pôdou.
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N. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
V katastrálnom území obce Želovce sa nenachádzajú prieskumné a chránené ložiskové územia.

O. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
V katastrálnom území obce Želovce sa nachádzajú Národné kultúrne pamiatky – Kaštieľ s priľahlým parkom, ktoré si vyžadujú ochranu podľa zákona 49/2004 Z.z.

P. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO VYUŽITIA PP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
Vyhodnotenie perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracované podľa zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Charakteristika prírodných pomerov
Obec Želovce sa nachádza v južnej časti okresu Veľký Krtíš cca 10 km od okresného sídla. Zo severu susedí s obcou Sklabiná, z juhu s obcou Vrbovka, z východu s obcou Kiarov a Olováry a zo západu s obcou
Bátorová a obcou Záhorce. S okresným mestom sú Želovce spojené cestou II. triedy č. 527, ktorá prechádza obcou, ďalej Záhorcami, Slovenskými Ďarmotami do Maďarska. Výmera katastrálneho územia je 1 876
ha a v r.2006 mala obec 1 305 obyvateľov.
Geomorfológia
Obec Želovce leží v nadmorskej výške 154 m n.m. vo východnej časti Ipeľskej kotliny v nive vodného toku
Krtíš. Prevažná časť katastra sa nachádza na rovine, v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.
Východnú časť katastra tvorí členitá krajina s lesným porastom a vinicami. Chotár je pahorkatina na plochých rozčlenených chrbtoch z mladotreťohorných uloženín so širokou dolinou Krtíša. Vo východnej časti
chotára sú dubové a agátové lesy, inde je odlesnený. Prevažujú hnedozemné, prípadne illimerizované, lužné a nivné pôdy. V doline severovýchodne od obce sú minerálne zemito-zásadito-slané pramene.
Pedológia
Poľnohospodársky produkčný potenciál je daný chemickými, biologickými a fyzikálnymi vlastnosťami poľnohospodárskej pôdy v danom území. Tieto vlastnosti sú zakódované v bonitovaných pôdno-ekologických
jednotkách. Z hľadiska genetického sa nachádzajú nasledovné
pôdne typy (podľa HPJ):
- nivné pôdy typické ťažké - NP
- nivné pôdy karbonátové - NPK
- nivné pôdy glejové - NPC
- lužné pôdy glejové - LPC
- hnedé pôdy illimerizované - Hmi
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-

hnedé pôdy erodované spolu s regozemami na výrazných svahoch - HM + RGZ
regozeme + erodované hnedé pôdy hlboké - RCZ
regozeme na výraz. svahoch na rôznych substrátoch

K najprodukčnejším pôdam patria nivné pôdy (NPK, NPG), ďalej hnedozeme illimerizované Hmi, ktoré zaberajú stred resp. pravú stranu katastrálneho územia v smere sever - juh. Poľnohospodárske využitie územia je vysoké (II. stupeň, 60-80%).
Klíma
Predmetná oblasť patrí z hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie do teplého klimatického okrsku
A3.Tento klimatický okrsok charakterizuje teplá klíma, kedy evidujeme viac ako 50 letných dní do roka,
mierna zima, mierne suchá klíma. Letné dni, s maximálnou teplotou vzduchu +25°C a viac, sa môžu v
nadmorskej výške do 200 m vyskytnúť od konca marca do začiatku októbra a v júli ich je v priemere do 22
dní a za rok v priemere do 75 dní. Mrazové dni sa v nadmorskej výške do 200 m vyskytujú od prvej polovice
septembra do konca mája, v januári je tam priemerný počet mrazových dní 26, v apríli a v októbri 5. Počet
mrazových dní sa s nadmorskou výškou príliš nemení, v dolinách na severe je však vyšší. Počet ľadových
dní (s celodennou teplotou vzduchu pod bodom mrazu) je v nadmorskej výške do 200 m v priemere v januári 13, v marci a v novembri 1 deň. Riešené územie má relatívny dostatok zrážok z hľadiska vlahovej zabezpečenosti iba v chladnom polroku a mierny nedostatok m zrážok v teplom polroku.
Vodstvo
Územím preteká Čegovský potok, ktorý vteká do vodného toku Krtíš, ktorý je v správe SVP OZ Povodie
Hrona. Vodnosť toku je najvyššia v mesiacoch február - apríl, kedy odtečie 49% ročného objemu odtoku.
Najväčší prietok je v mesiaci marec. Na Krtíšskom potoku neboli budované stabilizačné a regulačné objekty v rámci úprav toku rieky Ipeľ. Brehy sú spevnené porastom kríkov a stromov. V k.ú. obce sa nachádza
malá vodná nádrž, ktorá sa využíva na závlahy a chov rýb.
Znečistenie vodných tokov je väčšinou dôsledkom vlastnej antropogénnej činnosti v území. Nepriaznivý
vplyv na množstvo povrch a podzemných vôd ako aj na ich kvalitu má dlhodobo deficitné množstvo vodných zrážok. Ročný úhrn zrážok je 800-850 mm. Ipeľ a jeho prítoky majú pomerene malé prietoky a sú
charakteristické nevyrovnaným tokom. Nepriaznivé dôsledky hospodárenia na pôde v minulosti majú za následok zrýchlený odtok povrchovej vody. Riečna sústava je málo rozvinutá, perovitá.
Poľnohospodárska prvovýroba
Poľnohospodárstvo má v obci najväčšiu tradíciu. Celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v
obci tvorí 1 257 ha, čo predstavuje 67 % z celkovej výmery obce. Celková výmera obce je 1 876 ha, vrátane
poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, vodných plôch a zastavaných plôch.
Relevantnými charakteristikami pre špecifikovanie funkčnej diferenciácie poľnohospodárskej pôdy sú celospoločenské záujmy a potreby produkčného a mimoprodukčného využívania územia. Preto bola poľnohospodárska pôda funkčne diferencovaná ako:
- produkčná, s bioprodukčnou funkciou
- chránená, s legislatívnou ochranou
- ochranná, s ekologickou funkciou
- rekreačná, s environmentálnou funkciou
Teplota v januári klesá na -3o až – 4 o C, v júli stúpa na 19 o C až 21 o C. Pestovanie niektorých teplomilných
plodín obmedzuje vymŕzanie pri inverzných situáciách. Bezmrazové obdobie trvá 160 – 180 dní. Priemerný
ročný úhrn zrážok 600-700 mm neposkytuje dostatok vlahy pre intenzívnu rastlinnú výrobu, pretože také
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i väčšie hodnoty dosahuje potenciálny výpar.
Pomerne rovnocenný podiel rastlinnej a živočíšnej výroby na objeme poľnohospodárskej výroby sa
v posledných rokoch (od r. 1991) narušil prudkým znížením objemu živočíšnej výroby. Obec je z hľadiska
pestovaných plodín charakteristická pestovaním obilovín a vinohradníctvom.
Rastlinná výroba je zameraná na výrobu obilnín (ozimná pšenica, jarný jačmeň, kukurica na zrno, ozimný
jačmeň, ovos). Ďalej je to slnečnica na semeno, horčica na seno, hrach siaty, lucerka na semeno, sója, zemiaky, konzumná zelenina a strukoviny. Z jednoročných krmovín na ornej pôde sa pestuje kukurica na siláž
a obilno-strukovinové miešanky a z viacročných krmovín lucerka. Ďalej sa nachádzajú TTP rôznej intenzity,
sady (jablká) a vinohrady so stolovými odrodami (t.č. zdevastované). Živočíšna výroba je zameraná na chov
hovädzieho dobytka.
Prehľad subjektov poľnohospodárskej prvovýroby vrátane SHR
Názov subjektu

Predmet činnosti

Agrospol Želovce, s.r.o., Krtíšska 296, Želovce

Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení, výroba bioenzýmov,
biohumusu a výluhov, poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, nákup, úprava, skladovanie a predaj osív a sadív, poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
Attila Kováč, U. 1. mája 352, Želovce
Rastlinná a živočíšna výroba
Zoltán Uhrík, Ul. Sibírska 431, Želovce
Poľnohospodárska činnosť – pestovanie obilia a chov ošípaných
Alexander Nagy, Ul. Zdravotnícka 265, Želovce Poľnohospodárska činnosť – pestovanie obilia a chov ošípaných
Alžbeta Godová, Ul. Červenej Armády 506, Že- Pestovanie stromčekov, výsadba lesov, ošetrovanie a ochrana lesov, zalesňolovce
vanie, výseky nežiadúcich drevín, ostatné pestovateľské práce
Ján Kalmár, Ul. Krtíšska 314, Želovce
Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat
Poľnohospodárska činnosť – pestovanie poľnohospodárskych plodín – chov
Ladislav Kováč, Ul. Šoósárská 196, Želovce
hospodárskych zvierat

Prehľad poľnohospodárskej pôdy a hospodárskych zvierat podľa subjektov
Názov subjektu
Agrospol s.r.o.
Želovce

PP
celkom

OP

TTP

vinice

sady

Hosp.
dvory

Hovädzí
dobytok

ošípané

ovce

444 ,59

423,98

12,45

-

8,16

1

-

-

90

Zdroj: Agrospol s.r.o.

Poľnohospodárska pôda
Riešené územie zaberá celé katastrálne územie obce Želovce o rozlohe 1 876 ha. Poľnohospodársku pôdu
obhospodaruje t.č. Agrospol s.r.o. so sídlom v Želovciach.
Želovce: Poľnohospodárska pôda spolu: 1 257 ha
Orná pôda

TTP

Záhrady

Vinice

Ovocné sady

1 021
Lesná
pôda v ha

151
Vodné
plochy v ha

34
Zastavaná
plocha v ha

29
Ostatná
plocha v ha

22
Kataster spolu
(ha)

492

22

92

13

1 876
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V riešenom území obce Želovce sa návrhom UPN zaberajú lokality na poľnohospodárskej pôde:
BPEJ
Bonitná
Kvalita pôdy
skupina
0402002, 0448002,
5
Glejové a oglejené nivné pôdy
0407003, 427003, 0411002
6
Oglejené pôdy
0488202,
7
Hnedé pôdy
0493772
9
Hnedé pôdy na výrazných svahoch
K najprodukčnejším pôdam patria nivné pôdy (NPK, NPG), ďalej hnedozeme illimerizované Hmi, ktoré zaberajú stred resp. pravú stranu katastrálneho územia v smere sever - juh.
Hydromeliorácie
V k.ú. Želovce boli v minulosti vybudované nasledovné hydromeliorácie:
a/ Odvodnenie - bolo budované postupne od roku 1965 do roku 1986
Podľa údajov Hydromeliorácie, š.p. sú v katastri obce Želovce evidovaná vodná stavba ZP Želovce (evidenčné číslo 5310051) . Stavba bola daná do užívania v roku 1974, c celkovou výmerov 40 ha. Stavba závlah pozostáva zo záujmového územia závlah a podzemných rozvodov závlahovej vody z AZC, ocele, PVC
materiálu, profilov DN 150 – DN 600. Na povrch sú vyvedené hydranty chránené betónovými skružami.
V k.ú. Želovce sa nachádzajú nasledovné odvodňovacie kanály:
-

odvodňovací kanál Rakoci (ev. č. 5310 019 001) o celkovej dĺžke 0,654 km, vybudovaný v rámci stavby
Sklabiná.

-

odvodňovací kanál A (ev. č. 5310 026 002) o celkovej dĺžke 0,320 km

-

odvodňovací kanál C (ev. č. 5310 026 003) o celkovej dĺžke 0,156 km

-

odvodňovací kanál D (ev. č. 5310 026 004) o celkovej dĺžke 0,546 km, vybudovaný v rámci stavby OP
Želovce

-

odvodňovací kanál A (ev. č. 5310 026 001) o celkovej dĺžke 0,780 km

-

odvodňovací kanál B (ev. č. 5310 026 002) o celkovej dĺžke 0,820 km, vybudovaný v roku 1973 v rámci
stavby OP Želovce I.

-

odvodňovací kanál A (ev. č. 5310 042 002) o celkovej dĺžke 0,570 km

-

odvodňovací kanál C(ev. č. 5310 042 004) o celkovej dĺžke 0,967 km

-

odvodňovací kanál krytý (ev. č. 5310 042 005) o celkovej dĺžke 0,550 km, vybudovaný v roku 1974
v rámci stavby OP Sklabiná - Želovce

-

odvodňovací kanál E (ev. č. 5310 045 010) o celkovej dĺžke 0,875 km, vybudovaný v roku 1976 v rámci
stavby OP Želovce I.

-

odvodňovací kanál Peserín (ev. č. 5310 123 002) o celkovej dĺžke 0,920 km, vybudovaný v roku 1986
v rámci stavby OP Želovce – Záhorce IV.

-

odvodňovací kanál Kratiny (ev. č. 5310 133 002) o celkovej dĺžke 0,815 km, vybudovaný v roku 1987
v rámci stavby OP Želovce – Záhorce V.

Vodná nádrž sa využíva ako extenzívny chov rýb SRZ Veľký Krtíš.
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Charakteristika jednotlivých druhov pozemkov.
Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v obci tvorí 1 257 ha, čo predstavuje 67 % z celkovej výmery obce
Orná pôda - zaberá 54% z výmery celého územia a rozprestiera sa na súvislej ploche od západu na východ.
Trvalé trávne porasty - majú v obci Želovce zastúpenie len 8% z celkovej výmery katastra.
Záhrady - zaberajú plochy v intraviláne, predstavujú plochu o veľkosti 1,8 % z celkovej výmery katastra.
Vinice – zaberajú plochy mimo zastavaného územia na v juhovýchodnej časti katastra, predstavujú 1,545%
z celkovej výmery katastra.
Ovocné sady – zaberajú plochy mimo zastavaného územia na v juhovýchodnej časti katastra, predstavujú
1,172% z celkovej výmery katastra.
Rastlinná výroba
Rastlinná výroba je zameraná na výrobu obilnín (ozimná pšenica, jarný jačmeň, kukurica na zrno, ozimný
jačmeň, ovos). Ďalej je to slnečnica na semeno, horčica na seno, hrach siaty, lucerka na semeno, sója, zemiaky, konzumná zelenina a strukoviny. Z jednoročných krmovín na ornej pôde sa pestuje kukurica na siláž
a obilno-strukovinové miešanky a z viacročných krmovín lucerka. Ďalej sa nachádzajú TTP rôznej intenzity,
sady (jablká) a vinohrady so stolovými odrodami (t.č. zdevastované). Živočíšna výroba je zameraná na chov
hovädzieho dobytka.

Vyhodnotenie predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy
Vyhodnotenie predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované podľa zákona č.220/2004
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Územný rozvoj obce je navrhovaný zväčša mimo zastavaného územia obce.
Zhodnotenie bonitovaných pôdno ekologických jednotiek (BPEJ) na novonavrhovaných lokalitách.
Rozvoj obce je navrhovaný na lokalitách mimo zastavaného územia, ktorých kvalita a hodnota produkčnoekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy je stanovená klasifikačným a identifikačným údajom, bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou (BPEJ).
Lokality územným plánom navrhované na zmenu perspektívneho využitia sú:
BPEJ

Bonitná skupina

Kvalita pôdy

0402002, 0448002,

5

Glejové a oglejené nivné pôdy

0407003, 427003, 0411002

6

Oglejené pôdy

0488202,

7

Hnedé pôdy

0493772

9

Hnedé pôdy na výrazných svahoch
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Zhodnotenie rozsahu záberov poľnohospodárskej pôdy na novonavrhovaných lokalitách
Celkový rozsah novonavrhovaných záberov predstavuje

42,701 ha

Spolu v zastavanom území obce

1,482 ha

Spolu mimo zastavaného územia obce

41,219 ha

Charakteristika lokalít pre nové funkčné využitie územia
Lokalita 1
Druh výstavby : HBV
Rozloha lokality : 0,197 ha
Záber PP : 0,043 ha
Druh pozemku : záhrada
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 2
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,232 ha
Záber PP : 0,232ha
Druh pozemku : záhrady
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 3
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,077 ha
Záber PP : 0,077 ha
Druh pozemku : záhrada
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 4
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,118ha
Záber PP : 0,118 ha
Druh pozemku : záhrady
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 5
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,067 ha
Záber PP : 0,067 ha
Druh pozemku : záhrada
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 6
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,096 ha
Záber PP : 0,096 ha
Druh pozemku : orná pôda
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.
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Lokalita 7
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,119 ha
Záber PP : 0,119 ha
Druh pozemku : záhrady
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce.

Lokalita 8
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,295 ha
Záber PP : 0,295 ha
Druh pozemku : orná pôda
Bonitná skupina : 5
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 9
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 6,542 ha
Záber PP : 6,542 ha
Druh pozemku : orná pôda, meliorovaná
Bonitná skupina : 5
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 10
Druh výstavby : verejná zeleň
Rozloha lokality : 0,805 ha
Záber PP : 0,805 ha
Druh pozemku : orná pôda
Bonitná skupina : 5
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 11
Druh výstavby : prečerpávacia stanica kanalizácie
Rozloha lokality : 0,101 ha
Záber PP : 0,078 ha
Druh pozemku : orná pôda
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 12
Druh výstavby : čistička odpadových vôd
Rozloha lokality : 0,236 ha
Záber PP : 0,236 ha
Druh pozemku : orná pôda
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 13
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,737 ha
Záber PP : 0,737 ha
Druh pozemku : orná pôda, meliorovaná
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH

66

ATELIÉR URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY, SKUTECKÉHO 21, BANSKÁ BYSTRICA

Lokalita 14
Druh výstavby : šport - rekreácia
Rozloha lokality : 2,945 ha
Záber PP : 2,945 ha
Druh pozemku : orná pôda, meliorovaná
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 15
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,600 ha
Záber PP : 0,600 ha
Druh pozemku : TTP
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 16
Druh výstavby : cintorín
Rozloha lokality : 1,035 ha
Záber PP : 0 ha
Druh pozemku : zastavaná plocha
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce

Lokalita 17
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 5,043 ha
Záber PP : 5,043 ha
Druh pozemku : orná pôda, meliorácie
Bonitná skupina : 5
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 18
Druh výstavby : IBV
Rozloha lokality : 0,677ha
Záber PP : 0,265 ha
Druh pozemku : záhrady, zastavaná plocha
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce

Lokalita 19
Druh výstavby : občianska vybavenosť, služby
Rozloha lokality : 2,077 ha
Záber PP : 0,465 ha
Druh pozemku : záhrady, zastavaná plocha
Lokalita je navrhnutá v zastavanom území obce

Lokalita 20
Druh výstavby : elektráreň, ČS PHM
Rozloha lokality : 1,918 ha
Záber PP : 1,049 ha
Druh pozemku : TTP, zastavaná plocha
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce
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Lokalita 21
Druh výstavby : ČS PHM
Rozloha lokality : 0,139 ha
Záber PP : 0,139 ha
Druh pozemku : TTP
Bonitná skupina : 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 22
Druh výstavby : priemyselný areál
Rozloha lokality : 15,187 ha
Záber PP : 15,187 ha
Druh pozemku : orná pôda, meliorácie
Bonitná skupina : 5, 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 23
Druh výstavby : preložka cesty II/527
Rozloha lokality : 6,613ha
Záber PP : 6,613 ha
Druh pozemku : TTP, orná pôda, čiastočne meliorácie
Bonitná skupina : 5, 6
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce

Lokalita 24
Druh výstavby : komunikácia
Rozloha lokality : 1,846 ha
Záber PP : 0,95 ha
Druh pozemku : orná pôda, TTP, vinice
Bonitná skupina : 5, 6, 7, 9,
Lokalita je navrhnutá mimo zastavaného územia obce
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Prehľad perspektívneho použitia poľ. pôdy v rámci jednotlivých urbanistických priestorov (lokalít)
v k. ú. Želovce
ÚPN-O Želovce,
Lokal. Katastr.
č.
územie

Žiadateľ: Obec ŽELOVCE
Funkčné
využitie

Výmera
lokality spolu
v [ha]

Dátum: 12/2007

Predpokladaná výmera poľ. pôdy
spolu
v [ha]

z toho
skup.
BPEJ

výmera v
[ha]

Užívateľ
poľ. pôdy

Hydrom.
Časová etapa
zariadenia

1

Želovce

HBV

0,197

0,043

intrav.

0,0432

Obec

-

I. etapa

2

Želovce

IBV

0,232

0,232

intrav.

0,232

FO

-

I. etapa

3

Želovce

IBV

0,077

0,077

intrav.

0,077

FO

-

I. etapa

4

Želovce

IBV

0,118

0,118

intrav.

0,118

FO

5

Želovce

IBV

0,067

0,067

intrav.

0,067

FO

stav

I. etapa

6

Želovce

IBV

0,096

0,096

intrav.

0,096

FO

-

I. etapa

7

Želovce

IBV

0,119

0,119

intrav.

0,119

FO

-

I. etapa

8

Želovce

IBV

0,295

0,295

5

0,295

ABG Želovce

-

II. etapa

9

Želovce

IBV

6,542

6,542

5

6,542

ABG Želovce

stav

II. etapa

10

Želovce

zeleň

0,805

0,805

5

0,805

ABG Želovce

-

I. etapa

11

Želovce Prečerp.stanica

0,101

0,078

6

0,078

FO

-

I. etapa

12

Želovce

ČOV

0,236

0,236

6

0,236

FO

-

I. etapa

13

Želovce

IBV

0,737

0,737

6

0,737

FO

stav

I. etapa

14

Želovce Šport-rekr. zóna

2,945

2,945

6

2,945

FO

stav

I. etapa

15

Želovce

IBV

0,600

0,600

6

0,600

Obec

I. etapa

16

Želovce

cintorín

1,035

0

intrav.

0

ABG Želovce

II. etapa
stav

II. etapa

I. etapa

17

Želovce

IBV

5,043

5,043

5

5,043

AGROPEX
Sklabiná

18

Želovce

IBV

0,677

0,265

intrav.

0,265

FO, Agrospol

-

I. etapa

19

Želovce

OV

2,077

0,465

intrav.

0,465

SPF, FO

-

I. etapa

20

Želovce

Elektráreň

1,918

1,049

6

1,049

FO

-

I. etapa

21

Želovce

ČS

0,139

0,139

6

0,139

FO

-

II. etapa

5
6
5

7,45
7,737
1,009

6

5,604

Agrospol Želovce
FO, Agrospol
Želovce, Agrorex Sklabiná

5
6
7
9

0,275
0,091
0,347
0,237

-

42,701

-

22

Želovce Priemysel. zóna

15,187

15,187

23

Želovce Preložka II/527

6,613

6,613

24

Želovce

komunikácia

Spolu:

1,846

47,702

0,95

42,701
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Lesné hospodárstvo
Celé katastrálne územie spadá do LHC Nová Ves. Hlavný lesný závod sa nachádza v Modrom Kameni.
Celková výmera porastových plôch podľa výkazu výmer lesných dielcov je 516,66 ha. (Podľa katastrálneho
odboru OÚ V. Krtíš je výmera LPF 492 ha).
Lesnatosť v katastri obce predstavuje 26,22%
Lesné pozemky obhospodaruje tak štátny (Lesy SR š.p. B. Bystrica OZ Krupina) ako aj neštátny sektor (Agrospol Želovce s.r.o).
Podľa vegetačných lesných stupňov môžeme zaradiť dané katastrálne územie do 1.lesného vegetačného
stupňa (dubový) a 2. lesného vegetačného stupňa (dubovo-bukový). V percentuálnom vyjadrení zaberá 1.
vegetačný lesný stupeň cca 60 % a 2. vegetačný lesný stupeň 40 %.
Podľa kategorizácie lesov môžeme lesy v riešenom území zadeliť nasledovne:
-

lesy hospodárske (98 % porastovej plochy v katastrálnom území, agát, cér, dub, borovica čierna, jaseň, lipa, jelša, javor)

-

lesy ochranné (agát, hrab a cér, jelša lepkavá, osika)

Drevinová skladba porastov je diferencovaná vzhľadom na nadmorskú výšku, expozíciu a ďalšie prírodné
podmienky. Najčastejšie sa vyskytujúce dreviny v predmetnom území sú: agát biely, dub cerový, dub letný,
hrab obyčajný. Na území obce sa v súčasnosti nachádza viacero tzv. „bielych plôch“, t. j. plôch porastených
lesnými drevinami, avšak v evidencii katastra nehnuteľností evidovaných ako poľnohospodársky pôdny
fond. Vďaka tomu, že sa na tieto plochy nevzťahuje lesnícka legislatíva nevykonávajú sa na nich žiadne
hospodárske opatrenia. Okrem toho sa v území nachádza množstvo ďalších lokalít, ktoré sa už poľnohospodársky nevyužívajú a dochádza na nich k postupnej sukcesii – zarastajú krovinami a drevinami. Na dosiahnutie kvalitného lesa a drevnej hmoty by však bolo potrebné tieto lokality umelo zalesniť.
Poľovníctvo
Takmer celé územie veľkokrtíšskeho okresu má vynikajúce podmienky pre život poľovnej zveri. Je to dané
množstvom lesných porastov, poľnohospodárskeho charakteru krajiny s možnosťou obživy, ako aj striedaním oboch druhov pôdneho fondu a množstvom remízok pre úkryt a odpočinok zveri. Podľa vyhlášky MP
SR č. 91/1997 Z.z. o poľovných oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov je poľovný revír v obci
zaradený do nasledujúcich srnčích poľovných oblastí a podoblastí:
- 2. Poľovná podoblasť Beluj
- S XI. Modrokamenská srnčia oblasť
- Danielia poľovná lokalita
Najpočetnejšou poľovnou srstnatou zverou je srnec a diviak. Z pernatej zveri sa vyskytuje bažant jarabý,
sojka obyčajná a rôzne druhy spevavcov, zo škodnej je to líška obyčajná a kuna lesná. V katastrálnom území obce Želovce boli uznané orgánom štátnej správy Lesného hospodárstva a poľovníctva dva poľovné
revíry, kde Poľovný revír Želovce je v k.ú. Želovce celý a užívateľom je Poľovné združenie Želovce. Časťou
do k.ú. Želovce zasahuje aj Poľovný revír Nová Ves, ktorého je užívateľom Poľovné združenie Nová Ves.
Rybárstvo
V blízkosti obce sa nachádza vodná plocha nádrže Želovce č. 3-5990-1-1. Vodná nádrž patrí medzi kaprové revíre. Vodná nádrž je v správe Slovenského rybárskeho zväzu – Miestna organizácia Veľký Krtíš. Najpočetnejšou lovenou rybou je kapor rybničný. K ďalším žijúcim rybám vo vodnej nádrži patrí zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, amur, úhor, jalec tmavý a pleskáč veľký.
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Q. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Územný plán obce Želovce rieši návrh rozvoja obce v oblasti bývania, občianskej vybavenosti, v výroby a
technickej vybavenosti v dvoch etapách, I. etapa do roku 2020, II. etapa do roku 2030. Spolu je pre rozvoj
bývania navrhovaných 95 bytových jednotiek v rodinných domoch a v jednom bytovom dome v centre obce.
Pre rozvoj zamestnanosti územný plán navrhuje priemyselnú zónu, v ktorej jednotlivé prevádzky budú posudzované podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na blízkosť
obytného územia navrhujeme priemyselnú zónu oddeliť od obytnej pásmom izolačnej zelene a umiestňovať
v priemyselnom areáli len nezávadné prevádzky. Ďalšou činnosťou, ktorá sa bude posudzovať podľa tohto
zákona, bude prevádzka elektrárne na báze bioplynu, ktorá vzišla ako požiadavka Agrospolu Želovce.
V blízkosti elektrárne bude zriadené kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre okolité spádové obce a zároveň
ako zdroj pre spracovanie biomasy v bioplynnej elektrárni.
Návrh územného plánu preberá zámer preložky II/527 popri východnej časti obce (ÚPN VUC Banskobystrický kraj), ktorá vyrieši jestvujúci problém negatívneho vplyvu z dopravy na životné prostredie
a bezpečnosti obyvateľov v zastavanej časti obce. Ďalej územný plán navrhuje dopravné prepojenie
s obcou Vrbovka pokračovaním Mierovej ulice popri ihrisku cez most ponad Krtíšsky potok. Navrhovaná
trasa v prevážnej časti rešpektuje jestvujúcu poľnú cestu popri viniciach a v závere katastra Želovce prechádza cez ornú pôdu a ďalej sa napája na jestvujúcu poľnú cestu v katastri obce Vrbovka. Prepojenie obce
Vrbovka po novej účelovej komunikácii sa skráti oproti jestvujúcej ceste cez obec Kiarov cca o 4,5- 5 km.
V budúcnosti po vybudovaní preložky II/527 a po jej preradení do siete ciest I. triedy a po vybudovaní prechodu cez Ipeľ bude vhodné napojenie tejto komunikácie napriamiť a prepojiť na cestu III. triedy pred križovatkou vo východnej časti obce. Toto napriamenie je označené v dokumentácii ako výhľad.
Činosti, ktoré sa budú posudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
navrhované v územnom pláne sú:
- elektráreň na spracovanie biomasy (zisťovacie konanie od 5MW do 50MW, povinné hodnotenie od 50
MW
- priemyselná výroba (v závislosti od konkrétneho investora, v zmysle prílohz č. 8 k zákonu 24/2006 Z.z.)
- cintorín (zisťovacie konanie )
- športový areál a súvisiace zariadenia (isťovacie konanie od 5000 m2)
- preložka cesty II/527 (zisťovacie konanie od 5 do 20 km)
Navrhovaná výmera záberov mimo zastavané územie:
Priemysel, elektráreň, čerpacia stanica

16,375 ha

IBV + komunikácie

13,217 ha

Komunikácie obchvat II/527, prepojovacia komunikácia do Vrbovky

7,563 ha

Šport a rekreácia

2,945 ha

Verejná zeleň

0,805 ha

ČOV, prečerpávacia stanica + prístupové komunikácie

0,314 ha

Spolu mimo zastavané územie
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III.

NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické,
priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné, technické) na
funkčné a priestorovo homogénne jednotky,
2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a in
tenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia),
3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,
4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia,
5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene,
6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
7. Vymedzenie zastavaného územia obce,
8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
9. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na
chránené časti krajiny,
10. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny,
11. Zoznam verejnoprospešných stavieb,
12. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Pre regulovanie funkčného využitia územia je záväzným členenie obce na funkčné a priestorovo homogénne jednotky podľa grafickej prílohy č. 2 označené ako územná platnosť regulatívov.
č. 1: Jestvujúce obytné územie obce - obytné územie stav
č. 2: IBV – návrh - obytné územie návrh
č. 3: Jestvujúca hromadná bytová zástavba - obytné územie návrh
č. 4: Bytový dom s detským ihriskom - obytné územie návrh
č. 5: Centrum obce – občianska vybavenosť v obytnom území stav
č. 6: Občianska vybavenosť - občianska vybavenosť v obytnom území stav + návrh
č. 7: Športovo-rekreačná zóna – rekreačné územie stav + návrh
č. 8: Bioelektráreň – výrobné územie návrh
č. 9: Priemyselná zóna – výrobné územie nevhrň
č.10: Hospodársky dvor – chov hospodárskych zvierat – výrobné územie stav
č.11: Hospodársky dvor – sklady, dielne, pre podnikateľov – výrobné územie stav
č.12: Cintorín – občianska vybavenosť – stav + rozšírenie
č.13: Čistiareň odpadových vôd, prečerpávacia stanica - technická vybavenosť - návrh
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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č.14: Šóšár – rekreačné územie, piknikové miesto návrh
č.15: Záhradkárske osady Šóšár, Studienka – rekreačné územie stav
č.16: Ortáš - rekreačné územie, agroturistika návrh
č.17: Karikáš - rekreačné územie, agroturistika návrh

2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch
a. Obytné územie
Priestorovo homogénne jednotky obytného územia
č. 1 Jestvujúce obytné územie obce
V zastavanom území obce je prevládajúca obytná funkcia. Prevládajúcou formou sú jedno až dvojpodlažné
rodinné domy. K rodinným domom prislúchajú prevažne veľké záhrady. Okrem súkromnej zelene je funkcia
bývania doplnená plochami verejnej zelene, ktorú sú zastúpené historickým parkom pri kaštieli, upravenými
plochami parkovej zelene pred kostolom a pred obecným úradom. Medzi tromi jestvujúcimi bytovkami
a areálom zberných surovín v južnej časti obce sa navrhuje priestor verejnej zelene s detským ihriskom.
Prípustné funkčné využívanie:
V rámci obytného územia je okrem stavieb na bývanie - rodinných domov možné umiestňovať k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické
vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, požiadavkám na
zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie:
Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania
č. 2 IBV – návrh
Možnosti pre výstavbu nových rodinných domov sú v prvej etape dané v jestvujúcom zastavanom území
obce v prelukách – 10 rod. domov, ďalších 11 rod. domov je navrhovaných na druhej strane Pažitnej ulice.
V severovýchodnej časti obce je na konci Mikszáthovej ulice navrhnutá skupinka 6 rodinných domov.
V sústredenej zástavbe obce sú okrem obnovy schátralých domov podmienky pre výstavbu 27 rodinných
domov.
Ďalšie dve lokality sústredenej individuálnej bytovej výstavby Dolné Dlžiny 35b.j, Horné dužiny 22b.j. sú navrhované v druhej etape po odklonení cesty II/527 mimo zastavené územie. Terajšia cesta II. triedy zmení
kategóriu na cestu III. triedy a vytvoria sa predpoklady pre rozvoj dodnes frekventovanou cestou „odrezaného“ územia obce. Tieto dve lokality zaberajú ornú pôdu čiastočne meliorovanú.
Prípustné funkčné využívanie:
Prevládajúca funkcia bývanie. V rámci obytného územia je okrem stavieb na bývanie - rodinných domov
možné umiestňovať k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH

73

ATELIÉR URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY, SKUTECKÉHO 21, BANSKÁ BYSTRICA

Zakazujúce funkčné využívanie:
Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania
č. 3 Jestvujúca hromadná bytová zástavba
Jestvujúca funkcia bývania v bytových domoch je v súčasnosti atakovaná hlukom z dopravy z cesty II/527,
po vybudovaní obchvatu cesty sa podmienky na bývanie môžu zlepšiť. V dvorovej časti územný plán navrhuje plochu verejnej zelene s detským ihriskom.
Prípustné funkčné využívanie:
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská, ktoré musia zodpovedať charakteru vidieckeho sídla, požiadavkám na zachovanie súkromia a kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie:
Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania
č. 4 Bytový dom s detským ihriskom
V centre obce na Mierovej ulici v náväznosti na jestvujúcu bytovku je navrhnutý bytový dom (2x6b.j.)
a väčšie detské ihrisko.
Prípustné funkčné využívanie:
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, ktoré musia zodpovedať požiadavkám na zachovanie kvality životného prostredia.
Zakazujúce funkčné využívanie:
Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou bývania, negatívne ovplyvňujúce bývanie napr. hlukom, zápachom, znečistením ovzdušia a inak zhoršujúce kvalitu bývania

b. Zmiešané územia
Priestorovo homogénne jednotky zmiešaného územia:
č. 5 Centrum obce
Hlavná funkcia: Jestvujúca občianska vybavenosť (Obecný úrad, pošta, kultúrny dom, reštaurácia, verejná
plocha zelene s amfiteátrom, altánkom)
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
č. 6 Občianska vybavenosť:
Rozvoj funkcie občianskej vybavenosti je navrhovaný v severovýchodnej často obce na ploche areálu bývalého hospodárskeho dvora v náväznosti na založené centrum strednej školy poľnohospodárskej. Táto plocha je rezervovaná pre zariadenia služieb, verejnoprospešných služieb sociálneho charakteru, komunitné
centrum, prípadne nezávadnú výrobu.
Priestor vymedzený jestvujúcou funkciou občianskej vybavenosti, služieb a drobnej výroby (Základná škoÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŽELOVCE – NÁVRH
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la, Združená stredná škola poľnohospodárska, Stredné odborné učilište poľnohospodárske, kaštieľ - doškoľovacie stredisko, múzeum, kostol, fara, pohrebné služby, výroba sviečok, šitie obuvi). Navrhuje sa dopĺňať
funkciou občianskej vybavenosti, služieb, prípadne nezávadnej výroby.
Hlavná funkcia: občianska vybavenosť
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
č. 11 Cintorín
Po vybudovaní obchvatu a po zaplnení jestvujúceho cintorína je navrhované rozšírenie cintorína západným
smerom v časti areálu hospodárskeho dvora. Súčasťou cintorína bude zeleň miestneho biokoridoru Čegovského potoka. Cintorín bude oddelený od areálu hospodárskeho dvora pásom izolačnej zelene.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, parkovisko, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: : Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné prostredie

c. Výrobné územia
Priestorovo homogénne jednotky výrobného územia:
č. 8 Bioelektráreň
V severo- východnej časti obce na pozemkoch bývalého hospodárskeho dvora je navrhovaný areál spracovania biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom bioplynnej elektrárne. V náväznosti na elektráreň
bude zriadený areál kompostárne, kde sa bude pre potrebu spracovania sústreďovať bioodpad aj
z okolitých obcí.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň,
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. 9 Priemyselná zóna
Nový priemyselný areál o výmere 15ha je situovaný pri vstupe do obce na pozemku medzi jestvujúcou prístupovou cestou II/527 a jej navrhovanou preložkou. V areáli sa predpokladá vytvorenie cca 1500 pracovných príležitostí. Areál bude od obytnej zóny oddelený pásmom izolačnej zelene, predpokladá sa umiestnenie nezávadných prevádzok, ktoré nebudú negatívne ovplyvňovať životné prostredie.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň. Povoľovať len nerizikové
prevádzky. Činnosť v priemyselnom areáli podlieha podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu na
životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov zisťovaciemu konaniu bez limitu. Pre konkrétneho investora vyplýva povinnosť spracovať zámer podľa uvedeného zákona.
Obmedzujúce funkčné využitie: Preložka VN elektrického vedenia 100 kV , vysadiť vysokú zeleň po obvode areálu
Zakazujúce funkčné využívanie: rizikové prevádzky a iné funkčné využitie negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
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č. 10 Hospodársky dvor – chov hospodárskych zvierat
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň,
Obmedzujúce funkčné využitie: veľkosť chovu hospodárskych zvierat je limitovaná 100m širokým ochranným pásmom. Okolo areálu vysadiť pásmo filtračnej zelene.
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. 11 Hospodársky dvor – sklady, dielne, pre podnikateľov
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, priestor pre podnikateľské
aktivity, drobnú výrobu nepodliehajúcu posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvu
na životné prostredie.
Obmedzujúce funkčné využitie:
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. 13 Čistiareň odpadových vôd, prečerpávacia stanica
Prípustné funkčné využívanie: monofunkčné využitie, účelová komunikácia a technické vybavenie, zeleň po
obvode areálu
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie

d. Rekreačné územia
č. 7 Športovo-rekreačná zóna
Rozšírenie športovo rekreačného areálu je navrhnuté v náväznosti na jestvujúce futbalové ihrisko
v juhovýchodnej časti obce. Predpokladá sa tu rozvoj športovísk, tenisové kurty, volejbal, zariadenia pre
welnes, fitnes, ubytovanie, reštaurácia a doplnkové služby.
Hlavná funkcia: občianska vybavenosť, šport a rekreácia
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou občianskej vybavenosti negatívne ovplyvňujúce životné prostredie
č. 14 Šóšár
Na území bývalých kúpeľov Šóšár sa nachádzajú minerálne pramene, ktoré v minulosti slúžili ako zdroje
minerálnej vody pre kúpele. Územný plán navrhuje priestor bývalých kúpeľov upraviť a využívať ako piknikové miesto.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, drobná architektúra
Zakazujúce funkčné využívanie: Iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. 15 Záhradkárske osady Šóšár, Studienka
Funkcia rekreácie je zastúpená vo východnej časti chotára v jestvujúcej lokalite viníc Studienka, kde
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sa nachádza 60 vínnych domčekov a v lokalite Šóšár, kde sa nachádza záhradkárska osada s 15. záhradnými chatkami.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhradné chatky, drobná architektúra
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. 16 Ortáš
Usadlosť v južnej časti katastra. V minulosti slúžila ako hospodársky dvor na chov oviec. Lokalita vhodná
na rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhradné chatky, drobná architektúra
Obmedzujúce funkčné využitie:
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie
č. 17 Karikáš
V severozápadnom cípe chotára v lokalite Karikáš sa nachádza opustený hospodársky dvor živočíšnej výroby. Vzhľadom na blízkosť bažantnice navrhujeme priestor využiť na výstavbu zariadenia pre cestovný
ruch a agrosturistiku o kapacite do 20 lôžok.
Prípustné funkčné využívanie: verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň, záhradné chatky, drobná architektúra
Obmedzujúce funkčné využitie:
Zakazujúce funkčné využívanie: iné funkcie nezlučiteľné s hlavnou funkciou negatívne ovplyvňujúce životné
prostredie

3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia,
-

Občiansku vybavenosť umiestňovať v obytných územiach a zmiešaných územiach

-

V rámci občianskej vybavenosti riešiť plochy zelene

-

Parkovanie pred občianskou vybavenosťou riešiť na vlastných pozemkoch

4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia,
Regulatívy dopravného riešenia
-

vybudovať preložku cesty II/527 mimo zastavané územie a zaradiť ju do siete ciest I. triedy

-

vybudovať protihlukové zábrany

-

vybudovať účelovú komunikáciu Želovce – Vrbovka
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-

vybudovať nové miestne obslužné komunikácie a obytné ulice

-

vybudovať dopravné pripojenie novej priemyselnej zóny na cestu II/527, po realizovaní jej preložky napojiť na obchvat

-

po vybudovaní obchvatu cesty II/527, vybudovať čerpaciu stanicu pohonných hmôt s doplnkovými službami

-

rekonštruovať miestne komunikácie na požadované kategórie

-

vybudovať chodníky

-

vybudovať cyklistické a turistické trasy

-

rezervovať plochu pre výhľadové prepojenie účelovej komunikácie Vrbovka - Želovce na cestu III/52724
a zaradiť túto do siete ciest III. triedy

-

parkovacie plochy pre všetky navrhované funkcie riešiť na vlastných pozemkoch

Regulatívy vodného hospodárstva
-

rešpektovať prívodné potrubie Plachtince – vodojem Želovce

-

rezervovať koridor pre prívodné potrubie z vodojemu Želovce do VDJ Slovenské Ďarmoty

-

zásobovanie priemyselnej zóny pitnou vodou zabezpečovať samostatným prívodom z vodojemu Želovce 2x250m³, nadmorská výška 203,3/200m.n.m.

-

zásobovanie novonavrhovaných lokalít IBV, športovo-rekreačnej zóny, občianskej vybavenosti pitnou
vodou zabezpečovať prípojkami z jestvujúcej siete

-

rešpektovať funkciu regionálneho biokoridoru niva rieky Krtíš

-

rešpektovať funkciu lokálnych biokoridorov Čegovký potok, Zajský potok

-

vybudovať podtlakovú kanalizáciu, prečerpávaciu stanicu a ČOV

-

regulovať Čegovský potok na odvedenie 50.ročných vôd

Regulatívy energetiky
-

zásobovanie elektrickou energiou zabezpečia rozvody z 22 kV VN vzdušnej linky č. 338

-

navrhovaná elektráreň na báze bioplynu

-

aktuálne podľa potreby sa budú budovať nové transformátorové stanice T14, T15, T16, T17

-

nové trafostanice budú napojené mimo zastavané územie vzdušným el. vedením

-

cez zastavané územie sa trafostanice budú napájať cez káblové prípojky uložené v zemi

-

ako podmieňujúca investícia výstavby priemyselného areálu vo východnej časti je prekládka 22 kV prípojky pre trafostanice T5 až T8

-

rešpektovať ochranné pásmo VN rozvodov a trafostaníc – 10m od krajného vodiča na každú stranu
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Regulatívy zásobovania plynom
-

zásobovanie obe plynom je realizované napojením na VTL plynovod z Plachtiniec cez regulačnú stanicu plynu

-

všetky novonavrhované lokality budú napojené na jestvujúci STL plynovod

-

rešpektovať bezpečnostné pásmo VTL plynovodu – 50m od osi plynovodu na každú stranu

-

rešpektovať ochranné pásmo plynovodov, ktorými sa rozvádza plyn v zastavanom území – 1m od osi
plynovodu na každú stranu

Regulatívy telekomunikácií
-

rezervovať priestory pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov DOK

5. zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene,
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
-

Národné kultúrne pamiatky – Kaštieľ a park, na parcele č.1, 2 – č. Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu (ÚZPF) 498/1,2 a archeologické náleziská zachovať a chrániť v súlade so všeobecným záujmom
a s princípmi pamiatkovej ochrany zakotvenými v zákone č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

-

V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, pracovisko Lučenec vypracovať „Evidenciu pamätihodností obce“ podľa §14, ods.4 pamiatkového zákona.

Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny
V zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí na celom území k.ú. Želovce základný, prvý stupeň ochrany. V katastrálnom území sa nenachádzajú žiadne osobitne chránené časti prírody. V koncepcii budovania siete chránených území sa nenachádza žiadna časť prírody a krajiny ležiaca
v katastrálnom území Želovce, ktorá by bola pripravovaná na územnú ochranu.
Návrhy ekostabilizačných prvkov a opatrení potrebných k fungovaniu miestneho územného systému ekologickej stability sú nasledovné:
Ekostabilizačné prvky:
-

Regionálny biokoridor Krtíšsky potok (RÚSES por. čís. 5)

-

Regionálne biocentrum Viničný Vrch - Nad Vinicami - Olovársky Vrch - Holý vŕšok (RÚSES por. čís. 12)

-

Lokálny biokoridor Zajský potok

-

Lokálny biokoridor Čegovský potok

-

Lokálne biocentrum č.1 - Želovský rybník (VN Želovce s vodnou a močiarnou vegetáciou).
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o
o
o
o
o
o
o

Návrh opatrení :
zabrániť znečisťovaniu vody a okolitého prostredia
zabrániť prístupu motorových vozidiel až k vode
chrániť brehové porasty
zabezpečovať kosenie trávneho porastu v brehovej časti
zabrániť vyrušovaniu vtáctva počas hniezdenia a na ťahu
pri prevádzke nádrže zohľadňovať význam trvalej vodnej plochy pre faunu
aplikovať protierózne opatrenia na poľnohospodárskej pôde v povodí nádrže

-

Lokálne biocentrum č. 2 - Nad Šóšárom.
Návrh opatrení:
cieľom
je uchovanie genofondu a umožnenie jeho šírenia do okolitej krajiny
o
o zabrániť poškodeniu vegetačného krytu
o neuvažovať s rekultiváciou ani zalesňovaním lokality
o pokračovať v extenzívnom hospodárení (kosenie 1x ročne po vysemenení rastlín,
o nepoužívať umelé hnojivá, na jeseň možnosť prepásania)
o každoročne odstraňovať náletové dreviny

-

Lokálne biocentrum č.3 – Ortáš
Návrh opatrení :
o cieľom opatrení je zvýšiť podiel pôvodných a cenných druhov rastlín na lokalite a umožniť ich
šírenie do okolitej krajiny
o obnoviť poľnohospodárske využívanie lúčnych porastov (2x ročne kosba alebo pastva)
o z náletových drevín odstrániť agát, ponechať len solitérne jedince javora poľného, trnky
a vtáčieho zobu ako úkryt a zdroj obživy živočíšstvu
o náletové dreviny v ďalších rokoch (okrem cieľových solitérnych drevín) každoročne odstraňovať
o pri obhospodarovaní nepoužívať umelé hnojivá (viedli by k potlačeniu cenných druhov agresívnejšími), lokalitu neprehnojovať ani organickým hnojivom

-

Lokálne biocentrum č. 4 – Foráš
o
o
o
o
o

Návrh opatrení :
cieľom je udržanie priaznivého druhového zloženia a štruktúry porastov
hospodárenie podľa platného LHP (Lesného hospodárskeho plánu)
pri pokračujúcej obnove porastov podporovať prirodzené zmladenie cera
pri ťažbe ponechávať vhodné jedince ako výstavky, dbať na ochranu lesnej pôdy
pri neskoršej výchove mladých porastov postupne eliminovať nálety agátu

Krajinnoekologické opaternia
Protierózne opatrenia na poľnohospodárskej pôde:
-

Organizačné protierózne opatrenia:
o
o
o
o
o

Pri zmenách ornej pôdy na TTP :
hrúbka oranej vrstvy pôdy má byť 0,10 – 0,15 m a obsah štrku a kameňa do 50%
obsah štrku a kameňa v ornej vrstve 50-80%
výskyt balvanov na povrchu v hustote, ktorá znemožňuje orbu
extrémne zrnitostné zloženie
nebezpečenstvo záplav častejšie ako raz za 5 rokov
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o
o
o
o
o
o

trvalé zamokrenie, pričom hladina spodnej vody umožňuje využitie lúčneho porastu
sklon svahu 15-25˚
nadmorská výška viac ako 850 m
neprístupnosť, resp. nedostatočná šírka pozemku pre veľkovýrobné obhospodarovanie
zariadenie ochranného pásma s požiadavkou využívania ako TTP
pozemok s výmerou do 0,50 ha obklopený inými kategóriami využitia

Pri zmenách poľnohospodárskej pôdy na zalesnenie :
o hrúbka ornej vrstvy do 0,10 m, obsah štrku a kameňa viac ako 50-80%
o výskyt balvanov na povrchu v hustote, ktorá znemožňuje obhospodarovanie na poľnohospodárske účely
trvalé
zamokrenie s nemožnosťou úprav na poľnohospodárske obrábanie
o
o znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy náletom drevín, ktoré nie je účelné likvidovať
o sklon svahu vyše 25 , resp. 15-25 , ako poľnohospodárska pôda spôsobuje devastáciu vplyvom erózie
o neprístupnosť a nedostatočná šírka pozemku pre poľnohospodársku mechanizáciu
o výmera pozemku do 0,15 ha, ak pozemok nemožno pripojiť k okolitým poľnohospodárskym
pozemkom a nedá sa využívať na poľnohospodárske účely
o nevyvinuté pôdy v horských oblastiach
o Na základe uvedených delimitačných kritérií doporučujeme zachovanie súčasného stavu využívania pôdy so skvalitnením trvalého trávneho pokryvu pôdy, t.j. delimitovať ornú pôdu
v lokalite Špania zem do trvalých trávnych porastov.
o Do lesnej pôdy doporučujeme zaradiť 3 plochy poľnohospodárskej pôdy (TTP) v lokalitách
Fingov, Mankov a Prameň, v súčasnosti reálne kryté porastami lesného charakteru.
-

Ochranné zatrávnenie (protierózny pás)

-

Protierózne rozmiestnenie plodín - rozmiestnenie kultúr plodín s využitím ich protierózneho účinku.

-

Tvar, veľkosť a rozmiestnenie pozemkov.

-

Komunikačná sieť

-

Agrotechnické protierózne opatrenia :
o Vrstevnicové obrábanie pôdy
o Brázdovanie
o Protierózna agrotechnika

-

Opatrenia na lesnej pôde
o Hospodárenie na lesnej pôde sa riadi platným Lesným hospodárskym plánom (LHP).

-

Opatrenia v hospodárskych lesoch :
o pri obnove porastov uprednostňovať podrastový hospodársky spôsob
o v porastoch s vhodným drevinovým zložením a vhodnou porastovou štruktúrou uplatňovať výberkový hospodársky spôsob (podľa prírodných podmienok)
o používať holorubný hospodársky spôsob (s prihliadnutím na prírodné podmienky) pri obnove
agátových porastov, pri prevodoch a v porastoch s nepôvodným drevinovým zložením bez
možnosti prirodzeného zmladenia
o nepoužívať holorubný hospodársky spôsob v porastoch na pôdach kriticky ohrozených z hľadiska potenciálnej erózie
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o pri obnovách v obnovnom cieli uplatňovať pôvodné domáce dreviny
o vylúčiť vysádzanie nepôvodných drevín (borovica, smrek, smrekovec); príp. tieto hospodárskymi opatreniami (výchova, obnova) z porastov vylúčiť
o lesné cesty budovať len v nevyhnutnom rozsahu, pri ich budovaní dbať na zakomponovanie
ich trasy do terénu, minimalizovať výrub trasy a zemných prác
o dbať o racionálne vykonávanie zemných prác (vytvárať depóniá, nezasuťovať svahy nadbytočnou zeminou a kamenivom)
o zabezpečiť dôslednú realizáciu odvodnenia telesa ciest (priekopa, rigol, zvodnica, trativod,
kanalizácia) s cieľom v optimálne dlhých úsekoch odviesť vodu z telesa cesty a tým predísť
následkom vodnej erózie
o zabezpečiť dôsledné spevnenie zamokrených úsekov lesných ciest
o zabezpečiť pravidelnú a účelnú údržbu lesných ciest
-

Opatrenia v ochranných lesoch :
o neuvažovať s prevodmi existujúcich výmladkových a združených lesov
o vylúčiť holorubnú a obmedziť odrubnú formu hospodárskeho spôsobu
o uprednostňovať výberné formy hospodárskeho spôsobu pred maloplošnými podrastovými
formami
o dodržiavať stanovenú rubnú a obnovnú dobu
o voliť cieľové zastúpenie drevín zhodné s prirodzeným zastúpením so snahou uprednostniť
listnáče (najmä dub a cenné listnáče, ale aj hrab a lipu)
o porasty maximálne výškovo diferencovať (s minimálnou dvojetážovou alebo viacvrstvovou
výstavbou), s uprednosťovaním ich vertikálnej výstavby
o udržiavať relatívne vysoké zakmenenie, blízke prirodzenému zakmeneniu
o voliť relatívne vyššiu intenzitu prečistiek (najmä v listnatých porastoch)
o voliť relatívne krátku dobu prebierkových zásahov, uplatňovať najmä zdravotný výber a prispôsobiť ho požiadavkám protieróznej funkcie
o silu zásahu pri prebierkach znížiť na minimálne nevyhnutnú mieru
o pri ťažbovo-obnovných postupoch uprednostňovať jednotlivo alebo skupinovite výberný hospodársky spôsob, prípadne účelový výber
o pripustiť ťažbu a približovanie len v období vegetačného pokoja na zamrznutej pôde alebo za
suchého počasia
o pripustiť gravitačné spúšťanie dreva len v podmienkach najvyššej šetrnosti
o biotechnickými opatreniami spevniť pôdu na obnažených výkopových a násypových svahoch
lesných ciest, stabilizovať líniové erózne formy (od jarčekov až po veľkorozmerné výmole,
resp. strže)

-

Opatrenia pre zlepšenie kvality životného prostredia :
o vybudovanie kanalizácie a ČOV
o dobudovanie infraštruktúry, najmä pre krátkodobú rekreáciu

-

Opatrenia pre ochranu prírodných zdrojov :
o v k. ú. Želovce sa nenachádzajú žiadne časti krajiny s vyšším stupňom ochrany prírody (chránené územia), na celé územie sa preto vzťahuje základný, t.j. prvý stupeň ochrany, ktorý je
potrebné uplatňovať pri akejkoľvek činnosti v území
o dôsledné uplatňovanie druhovej ochrany chránených a ohrozených rastlín a živočíchov

-

Opatrenia pre ochranu zelene v sídle :
o v rámci novej IBV navrhovať také šírkové parametre nových ulíc, ktoré umožnia budovanie
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zelených pruhov min. šírky 1 m medzi chodníkom a cestou
o odborná údržba plôch vyhradenej zelene v sídle (zeleň školského zariadenia, zeleň cintorína)
o odborná údržba plôch verejnej zelene v sídle (zeleň ulíc, parčík pred ObÚ)
o pri navrhovaní nových zariadení technickej infraštruktúry, občianskeho vybavenia
a komunikácií dbať na ich zakomponovanie do krajiny zeleňou
-

Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov :
o zabránenie šírenia inváznych rastlín (kosenie burín na neúžitkoch)

-

Opatrenia na zlepšenie vnímania krajiny :
o výsadba stromoradí v krajine a pozdĺž ciest (podľa návrhu vo výkresovej časti)
o výsadba izolačnej zelene na Z a S obvode zastavaného územia obce
o zabezpečiť ochranu brehových porastov a ostatných štruktúr NDV

-

Zeleň v zastavanom území
o v areáli kostola a cintorína riešiť sadové úpravy
o vybudovať izolačnú zeleň od cesty II/527
o zabezpečiť plynulosť biokoridorov v zastavanom území
o vysadiť hygienicko - filtračnú zeleň v pásmach hygienickej ochrany, od hospodárskeho dvora
a priemyselného areálu
o udržiavať plochy jestvujúcich a navrhovaných plôch verejnej zelene
o pri novej občianskej vybavenosti navrhnúť a realizovať zeleň ako jej súčasť

6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
-

zlikvidovať čierne skládky a vykonať opatrenia na zamedzenie ich vytvárania v budúcnosti
vybudovať kanalizáciu a ČOV v obci
vybudovať protihlukové steny od preložky cesty II/527
tuhý komunálny odpad z obce vyvážať na regionálnu skládku vo Veľkom Krtíši
vytvoriť vhodné podmienky pre separovaný zber druhotných surovín
zriadiť kompostovisko s využitím v bioelektrárni

7. Vymedzenie zastavaného územia obce
Zastavané územie obce má výmeru 92 ha. Celkový predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy navrhovaný územným plánom je 42,701 ha, z toho 1,482 ha v zastavanom území obce a 41,219 ha mimo zastavaného územia obce.
Rozvoj obce do roku 2030 predpokladá rozšírenie zastavaného územia o 41,219 ha.

8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov)
V katastrálnom území obce Želovce sú návrhom územného plánu vymedzené nasledovné ochranné pásma:
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-

Ochranné pásmo hospodárskeho dvora – 100m od objektov chovu hosp. zvierat

-

Ochranné pásmo cintorína 50m

-

Ochranné pásmo vodného toku Krtíš – 10 m

-

Ochranné pásmo vodného toku Čegovský potok, Zajský potok, melioračné kanále – 5m

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty II/527 - preložka (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie, po preradení do cestnej siete I. triedy 50m.

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty II/527 v intraviláne obce - zberná komunikácia B2, 20m od osi
komunikácie po obidvoch stranách

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty III/52724 - v extraviláne 20m od osi komunikácie

-

Ochranné pásmo prevádzkové cesty III/52724 - v intraviláne, zberná komunikácia B3 15 m od osi komunikácie

-

Ochranné hlukové pásmo od preložky cesty II/527 pre bývanie 50 dB (A) - 70m

-

Ochranné hlukové pásmo od preložky cesty II/527 pre občiansku vybavenosť a šport.- rekr. zónu 50 dB
a 40 dB (A) - 200m

-

Ochranné pásmo VN elektrických vedení 10m po obidvoch stranách

-

Ochranné pásmo STL plynovodu nižším ako 0,4 MPa – 1 m

-

Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu nad 4 MPa – 50 m

9. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a na chránené časti krajiny
-

Plocha pre priemyselný areál

-

Plocha pre rozšírenie cintorína + parkovisko

-

Plocha pre preložku cesty II/527

-

Plocha pre prepojovaciu komunikáciu do Vrbovky

-

Plocha pre výhľadové prepojenie účelovej komunikácie Vrbovka - Želovce na cestu III/52724

-

Plochy pre nové miestne obslužné komunikácie a obytné ulice

-

Plochy pre chodníky

-

Plochy pre cyklotrasy a turistické trasy

-

Plocha pre prívodné potrubie z vodojemu Želovce do VDJ Slovenské Ďarmoty

-

Plocha pre prívod z vodojemu do priemyselnej zóny

-

Plocha pre prípojky vodovodu do novonavrhovaných lokalít IBV, športovo-rekreačnej zóny, občianskej
vybavenosti

-

Plocha pre kanalizáciu

-

Plocha pre prečerpávaciu stanicu kanalizácie

-

Plocha pre ČOV
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-

Plocha pre elektráreň

-

Plochy pre transformačné stanice T14, T15, T16, T17

-

Plocha pre prekládka 22 kV prípojky pre trafostanice T5 až T8

-

Plocha pre 22 kV káblové vedenie

-

Plocha pre prípojky STL plynovodu k novonavrhovaným lokalitám

-

Plochy pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov DOK

-

Plochy pre ekostabilizačné prvky a opatrenia v zmysle MÚSES

10. Určenie na ktoré časti je potrebné obstarať územný plán zóny
-

Neurčuje sa

11. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Stavby, pre ktoré možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov pre obec Želovce sú:
Urbanizmus
-

VS A1 Priemyselná zóna

-

VS A2 Cintorín + lávka pre peších

Doprava
-

VS D1 Preložka cesty II/527

-

VS D2 Protihluková zábrana

-

VS D3 Napojenie cesty III/52724 na preložku cesty II/527

-

VS D4 Obslužná komunikácia k ČOV

-

VS D5 Obslužná komunikácia k prečerpávacej stanici

-

VS D6 Obslužná komunikácia D1 IBV Dolné Dlžiny

-

VS D7 Obslužná komunikácia D1 IBV Horné Dlžiny

-

VS D8 Obslužná komunikácia k priemyselnej zóne

-

VS D9

-

VS D10 Odbočovacie pruhy k ČS

-

VS D11 Obslužná komunikácia k elektrárni

-

VS D12 Obslužná komunikácia k bytovke v centre obce

-

VS D13 Obslužná komunikácia + parkovisko - cintorín

Účelová komunikácia do Vrbovky
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-

VS D14 Pešie komunikácie

-

VS D15 Cyklotrasy

-

VS D16 Turistické chodníky

Zásobovanie vodou
-

VS V1 Zásobné potrubie do priemyselnej zóny

-

VS V2 Prípojky z jestvujúcej vodovodnej siete do novonavrhovaných lokalít

Kanalizácia
-

VS K1 Podtlaková kanalizácia

-

VS K2 Prečerpávacia stanica kanalizácie

-

VS K3 Čistiareň odpadových vôd

-

VS K4 Odtokové potrubie z ČOV

Energetika
-

VS E1 Transformačné stanice T14, T15, T16, T17

-

VS E2 22 kV elektrické vedenie

-

VS E3 22 kV káblové vedenie

-

VS E4 Elektráreň

Zásobovanie plynom
-

VS P1 Rozšírenie STL plynovodu

Verejnoprospešné stavby v časti urbanizmus sú vyznačené v grafickej prílohe č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania, funkčného využívania územia
Verejnoprospešné stavby v časti doprava sú vyznačené v grafickej prílohe č.4 Návrh verejného dopravného vybavenia (1:2000)
Verejnoprospešné stavby v časti vodné hospodárstvo sú vyznačené v grafickej prílohe č.5 Návrh verejného
vodného hospodárstva (1:2000)
Verejnoprospešné stavby v časti energetika sú vyznačené v grafickej prílohe č.6 Návrh energetiky, telekomunikácií (1:2000)
Grafická príloha ÚPN obce je záväzná. Čo nie je uvedené v záväznej časti je smerné. Záväzné časti ÚPN je
možné meniť zmenami a doplnkami k ÚPN. O úprave smernej časti rozhoduje orgán, ktorý ÚPD obstaral.
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