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1.

ÚVOD – HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA ÚPN OBCE

1.1. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce
- Kapitola bez zmeny
1.2.

Postup spracovania ÚPN obce, údaje o súlade riešenia so Zadaním pre ÚPN obce
a súborným stanoviskom k tomuto materiálu

- Kapitola bez zmeny
- Str. 9 – doplnenie textu novou kapitolou
1.3. Základné údaje o zmenách a doplnkoch ÚPN obce
1.3.1. Vyhodnotenie platného územného plánu obce
- Kapitola bez zmeny
1.3.2. Dôvody na obstaranie aktualizácie ÚPN obce
- Str. 7 ZaD1/2007 – doplnenie textu kapitoly na konci ďalším odstavcom
Obecné zastupiteľstvo Jablonové dňa 26.3.2010 rozhodlo, že predložená požiadavka
investora WAT property developer, s.r.o. Bratislava na výstavbu areálu fotovoltaickej
elektrárne vo východnej časti voľnej krajiny katastrálneho územia obce bude riešená
ako aktivita z verejného záujmu ďalšou, v poradí druhou aktualizáciou územného plánu
obce.
V rámci ďalšieho rokovania k postupu riešenia aktualizácie so starostom obce bolo
dohodnuté, že v rámci tejto úlohy bude riešené aj spresnenie plošnej veľkosti obytnej
zóny B8 v jej západnej časti podľa vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom
plánovanej dostavby rodinných domov.
1.3.3

Postup spracovania Zmien a doplnkov ÚPN obce

- Str. 8 ZaD1/2007 – doplnenie textu kapitoly na konci s ďalším odstavcom
Postup zabezpečenia aktualizácie ÚPN obce je riešený v súlade s §30, 31 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a §17 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácií.
Po príslušnom rokovacom konaní k zhotovenia diela došlo k dohode, že
spracovateľom aktualizácie budú autori pôvodného ÚPN obce Ateliér Olympia s.r.o. –
autorizovaní architekti Ing.arch. Igor Petro, Ing.arch. Eva Žolnayová.
Riešená dokumentácia „Doplnky č.2/2010 ÚPN obce Jablonové“ sú zabezpečené :
 podľa stanovenej postupnosti podľa §30 ods.1, ods.2 predmetného zákona ,
 podľa §31 s požiadavkou objednávateľa vypracovať celú dokumentáciu doplnkov
v elektronickej forme a grafickú časť ako priesvitky riešených doplnkov č.2/2010
pre nakladanie na výkresy ÚPN obce v znení zmien a doplnkov č.1/2007.
V súlade s požadovaným časovým a dohodnutým vecným postupom
zabezpečenia diela boli zabezpečené potrebné prípravné práce a doplňujúce
prieskumy a rozborov sa začali zabezpečovať okamžite prípravné práce spolu
s vypracovaním aktualizovaných digitálnych mapových podkladov riešenej časti
extravilánu obce.
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Spracovaný bol povinný materiál „Oznámenie o strategickom dokumente –
Doplnky č.2/2010ÚPN obce Jablonové, ktorý obstarávateľ predložil na Obvodný úrad
životného prostredia v Malackách k príslušnému konaniu podľa §5 zákona č.24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Návrh Doplnkov č.2/2010 ÚPN obce Jablonové bol predmetom zákonom
stanoveného 30 dňového verejného pripomienkového konania.
2.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

- Kapitola bez zmeny

3.

VZŤAHY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVAZNÝCH ČASTÍ ÚPN VÚC A VYPRACOVANÝCH
ROZVOJOVÝCH MATERIÁLOV

- Kapitola bez zmeny
4.

ŠIRŠIE VZŤAHY OBCE A JEJ KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA V SYSTÉME OSÍDLENIA
A KRAJINY REGIÓNU ZÁHORIE

- Kapitola bez zmeny
5.

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE ÚPN OBCE

5.1. Návrh funkčného využitia katastrálneho územia obce
- Str. 19 ÚPN – doplnenie textu kapitoly na konci s ďalším odstavcom
V Doplnkoch č.2/2010 je navrhnuté riešiť na východnej strane voľnej krajiny
katastrálneho územia obce je na pozemkoch vo vlastníctve investora par.č.6815/15,
16816/2 novú funkčnú plochu energetickej výroby pre areál solárnej elektrárne na báze
sústavy fotovoltaických článkov s výrobou elektrickej energie do distribučnej sústavy :


5.2.

v ÚPN obce stanovená plocha uvedených pozemkov s funkciou poľnohospodárskej
ornej pôdy je navrhnutá na funkčnú zmenu
o plocha energetickej výroby typu fotovoltaickej elektrárne (FVE).
Návrh funkčného využitia územia obce

- Str. 20 – doplnenie textu kapitoly v časti a. Funkcia bývania, na konci s ďalším odstavcom
V Doplnkoch č.2/2010 je riešené aj spresnenie plošnej veľkosti obytnej zóny B8 v jej
západnej časti podľa konkrétnych vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom
plánovanej uličnej dostavby rodinných domov po tok meliorovaného potoka :


v ÚPN obce v znení zmien a doplnkov č.1/2007 ÚPN obce stanovená plocha
uvedených pozemkov s funkciou poľnohospodárskej výroby – ovocný sad je podľa
vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom navrhnutá na funkčné spresnenie
o
doplnenie plochy bývania v rodinných domoch so záhradami.
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6.

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE

- Kapitola bez zmeny
7.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

- Str. 24 D2/2010 – doplnenie textu kapitoly na konci s ďalším odstavcom.
V doplnku č.2/2010 ÚPN obce je riešené spresnenie funkčnej plochy bývania
obytnej zóny B8 Sarva v jej západne polohe.
Podľa toho spresnenia plochy je navrhnuté rozšíriť hranicu zastavaného územia obce
nasledovne


8.

na západnej strane v nadviazaní na súčasnú hranicu na obvode súčasných záhrad
rodinnej zástavby Stará Sarva v pokračovaní juhozápadným smerom po hranici
vlastníckych pozemkov plánovaného rozvoja rodinného bývania so záhradami po
meliorovaný potok, ka pozd´ž meliorovaného brehu východnáým smerom
k miestnej komunikácií a navrhnutej hranici zastavaného územia obce podľa ZaD
č.1/2007.
NÁVRH ZACHOVANIA A ROZVOJA KULTÚRNO - HISTORICKÝCH
A VÝTVARNÝCH HODNÔT ÚZEMIA

- Kapitola bez zmeny
9.

NÁVRH TVORBY KRAJINY A EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA

- Kapitola bez zmeny
10.

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA

- Str. 26 ZaD1/2007 – doplnenie kapitoly na konci s ďalším odstavcom
V Doplnkoch č.2/2010 je riešené spresnenie plošnej veľkosti obytnej zóny B8 v jej
západnej časti podľa konkrétnych vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom
plánovanej uličnej dostavby rodinných domov po tok meliorovaného potoka.
Tým sa zväčšuje funkčná plocha zóny B8 pre bývania v rodinných domoch so
záhradami.
11.

NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

- Kapitola bez zmeny
12.

NÁVRH RIEŠENIA TURIZMU A REKREÁCIE

- Kapitola bez zmeny
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13.

NÁVRH RIEŠENIA VÝROBY A SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

13.1. Komunálna a remeselná výroba
- Kapitola bez zmeny
13.2. Priemyselná výroba a skladové hospodárstvo
- Str. 29 ZaD1/2007 – doplnenie textu kapitoly na konci s ďalším odstavcom
V Doplnkoch č.2/2010 je navrhnuté riešiť na východnej strane voľnej krajiny
katastrálneho územia obce na pozemkoch vo vlastníctve investora novú funkčnú
plochu
energetickej výroby pre areál solárnej elektrárne na báze
sústavy
fotovoltaických článkov a výrobou elektrickej energie do distribučnej sústavy :


v ÚPN obce stanovená plocha pozemkov par.č.6815/15, 16816/2 s funkciou
poľnohospodárskej ornej pôdy je navrhnutá na funkčnú zmenu
o plocha energetickej výroby typu fotovoltaickej elektrárne (FVE) v rozsahu.......ha

Z hľadiska urbanistického je zámer využiť plochu málo efektívne využívanej
poľnohospodárskej pôdy v priamom kontakte s koridorom nadzemných vedení
elektrickej energie na umiestnenie areálu fotovoltaickej elektrárne, vyhodnotený ako
koncepčne vhodný.
Pre riešenie uvedenej funkčnej plochy s umiestnením zariadenia – fotovoltaických
panelov sú stanovené nasledovné regulatívy :
- funkčná plocha bude dopravne obsluhovaná odbočkou z regionálnej cesty II/501
s využitím trasy súčasnej poľnej cesty, ktorá prechádza pozdĺž meliorovaného
potoka,
- obslužná komunikácia bude riešená s pevným povrchom a jej prestavbu a spôsob
využívania bude riešený s vlastníkom pôdy príslušným zmluvným vzťahom
- statická doprava pre vozidlá prevádzky areálu bude riešená parkovacou plochou
len v rámci areálu,
- na vnútornom obvode pozemku areálu z južnej a severnej strany budú vysadené
pásy izolačnej a ochrannej zelene,
- vnútroareálové rozvody elektrickej energie budú riešené len podzemnými káblami,
- výstavba technickej infraštruktúry a sadovníckych úprav na obvode pozemku
areálu je podmienkou pre vydanie užívacieho povolenia súboru plánovaných
objektov v areáli.
13.3. Poľnohospodárska výroba
- Kapitola bez zmeny
13.4. Lesné hospodárstvo
- Kapitola bez zmeny
13.5.

Požiadavky na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
Navrhované aktivity v doplnkoch č.2/2010 znamenajú


riešiť na vymedzenú plochu areálu fotovoltaickej elektrárne udelenie súhlasu
s budúcim nepoľnospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy.
Areál
energetickej výroby bude oplotený s vyhradeným režimom prevádzky a prestane
byť minimálne na časové obdobie technologickej prevádzky elektrárne ( cca 15-20
rokov) funkčný pre riadne obhospodarovanie. Táto plocha bude vyňatá z uceleného
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honu poľnohospodárskej pôdy v danom priestore medzi regionálnou cestou II/501,
železničnou traťou č.112, a koridormi meliorovaných potokov.


14.

riešiť na vymedzenú plochu vlastníckych pozemkov v rámci zóny bývania B8 Sarva
udelenie súhlasu s budúcim nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej
ornej pôdy, ktorá podľa ÚPN obce bola plánovaná na ovocný sad, pre novú funkciu
rodinného bývania so záhradami
NÁVRH RIEŠENIA VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI

- Kapitola bez zmeny
15.

NÁVRH RIEŠENIA VEREJNEJ TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

15.1. Vodné hospodárstvo a vodohospodárske zariadenia
- Kapitola bez zmeny
15.2.

Energetika

15.2.1. Zásobovanie elektrickou energiou
- Str. 79 ÚPN – doplnenie textu kapitoly na jej konci s ďalším odstavcom
V doplnkoch č.2/2010 ÚPN obce je vo voľnej krajine východnej časti katastrálneho
územia obce, ktorá je poľnohospodárskou ornou pôdou riešená na vlastníckych
pozemkoch v rámci koridoru trás nadzemných elektrických vedení VVN 110 kV a VN
22kV nová funkčná plocha energetickej výroby typu fotovoltaickej elektrárne (FVE)
Elektráreň bude tvoriť :
- sústava solárnych fotovoltaických panelov,
- kiosková transformačná stanica,
- technologický objekt pre automatizovanú prevádzku
s napojením káblovými vedenie na VN 22 kV č. 216.
Elektráreň (FVE) bude dodávať vyrobenú elektrickú energiu do distribučnej sústavy
Západoslovenskej energetiky , a.s. Bratislava.
15.2.2. Zásobovanie plynom
- Kapitola bez zmeny
15.2.3. Teplofikácia
- Kapitola bez zmeny
15.3A Elektronická komunikačné sieť a zariadenia
- Kapitola bez zmeny
16.

NÁVRH STAROSTLIVOSTI O PRVKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Kapitola bez zmeny
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16A. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM, CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV A INÝCH OBMEDZENÍ V ÚZEMÍ
- Kapitola bez zmeny
17.

NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, CIVILNEJ A POŽIARNEJ OCHRANY
OBYVATEĽSTVA

- Kapitola bez zmeny
18A. VYHODNOTENIE POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH
POZEMKOV NA INÉ ÚČELY
18.1. Odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
- Kapitola bez zmeny
18.1.A. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
poľnohospodárskej pôde v rámci Zmien a doplnkov č.1/2007 ÚPN obce
- Kapitola bez zmeny
18.1.A. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
poľnohospodárskej pôde v rámci Doplnkov č.2/2010 ÚPN obce Jablonové
Poľnohospodárska pôda navrhnutá na nepoľnohospodárske použitie sa vyhodnocovala
v zmysle § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
V návrhu Doplnkov č.2/2010 Územného plánu obce Jablonové sa predpokladá
použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na výmere 0,728ha
mimo zastavaného územia obce.
Funkčné využitie plôch poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na nepoľnohospodárske
použitie je nasledovné :
Funkčné využitie
Bývanie
spolu

výmera v ha
v ZÚ

výmera v ha
mimo ZÚ

Výmera v ha
Spolu

-

0,728

0,728

0

0,728

0,728

Poznámka: ZÚ = zastavané územie

Navrhované využitie poľnohospodárskej pôdy lokality 2/01 o výmere 0,728ha pre
funkčné využitie bývania v rodinných domoch, sa nachádza v priamej väzbe na
zastavané územie obce k 1.1.1990.
Poľnohospodárska pôda navrhnutá na nepoľnohospodárske použitie je zaradená
do jednej skupiny kvality podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
(BPEJ) v zmysle prílohy č.3 k zákonu č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospo-dárskej pôdy. Sú to :
Skupina BPEJ

výmera ha
Skupina 6
0,728
Spolu
0,728
Poznámka: BPEJ= bonitovaná pôdno-ekologická jednotka
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Na navrhovaných lokalitách nepoľnohospodárskeho použitie poľnohospodárskej
pôdy sú evidované druhy pozemkov - orná pôda.
Uvedené dve plochy navrhnuté na nepoľnohospodárske použitie obhospodaruje
Agropartner, s.r.o. Plavecké Podhradie..
Urbanistická koncepcia navrhuje realizovať odnímanie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske použitie pri obidvoch lokalitách v I. etape - časový horizont rokov
2010 – 2012.
Časová etapa
V ZÚ
I.
Spolu
Poznámka. ZÚ= zastavané územie

Mimo ZÚ
0,728
0,728

spolu
0,728
0,728

Hydromelioračné zariadenia na plochách navrhovaného nepoľnohospodárskeho
použitia poľnohospodárskej pôdy sú vybudované na výmere 0,728ha, čo predstavuje
100% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorých sa predpokladá výstavba.
Na týchto meliorovaných plochách sú vybudované stavby závlahové a aj odvodnenia.
Je potrebné pripomenúť, že na prevažnej väčšine evidovanej poľnohospodárskej
pôdy v katastrálnom území obce a najmä vo väzbe na zastavané územie
sú vybudované melioračné stavby.
Ukazovateľ
Vybudované hydromelioračné zariadenia
Odvodnenia
Závlahy

Merná jedn.

výmera
0,728
0,728

ha
ha

Podrobnejšie členenie odňatia poľnohospodárskej pôdy podľa jednotlivých lokalít je
uvedené v tabuľke č. 3.

2/01

0,728

0,728

6
6

0,728

0,728

0,728

Z – 0,728ha

0,728

PD
0,728

Závlahy
0,728ha

0,728

0,728

0,728

Lokality
spolu
Spolu

PD

Iná informácia

Funkčné využitie

Jablonové Rodinné bývanie

z toho
sku
celkom v
pina výmera
ha
v ha
BPE
J

Vykonané
hydromeliora
čné
zariadenia
(závlaha,
odvodnenie)

časová etapa
realizácie

Výmera
lokality
celkom
v ha

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

Užívateľ
poľnohospodársk
ej pôdy

Lok.č
.

Katastrálne
územie

Tabuľka č.3 - D2/2010
Prehľad lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci
navrhovaných zámerov Doplnkov č.2/2010 ÚPN obce Jablonové - mimo zastavané
územie

I.

0,728

Poznámka: PD = Agropartner, s.r.o. Plavecké Podhradie
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18.3. Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa
- Kapitola bez zmeny
18.4. Časová postupnosť odnímania poľnohospodárskej pôdy pre rozvojové
obce

funkcie

- Kapitola bez zmeny
19A.

PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PLOCHY NA DELENIE
A SCELENIE POZEMKOV

19A.1.

Plochy pre verejnoprospešné stavby prevzaté z ÚPN VÚC Bratislavského kraja
a jeho zmien a doplnkov

- Kapitola bez zmeny
19A.3. Plochy na delenie a scelenie pozemkov
- Str. 44 ZaD1/2007 – doplnenie textu kapitoly na konci s ďalším odstavcom
Doplnky č.2/2010 neriešia delenie, ani sceľovanie pozemkov.
20.

POSTUP OBSTARÁVANIA ĎALŠÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH A URBANISTICKOARCHITEKTONICKÝCH MATERIÁLOV PRE ROZVOJ OBCE A JEJ
KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA

- Kapitola bez zmeny

21.

KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA
ŹIVOTNÉHO PROSTREDIA, SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

- Str. 47 ZaD1/2007 – doplnenie textu na konci druhého odstavca s ďalším odrazníkom


energetickej výroby z nahraditeľných zdrojov na báze solárnej fotovoltaickej
elektrárne, ktorá bude dodávať vyrobenú elektrickú energiu do distribučnej sústavy
Západoslovenskej energetiky a.s. Bratislava

- Str. 47 ZaD1/2007 – zmena textu posleného odstavca kapitoly
Súborne možno konštatovať, že riešenie ÚPN obce Jablonové v znení Zmien
a doplnkov č.1/2007 ÚPN obce Jablonové a navrhovaných Doplnkov č.2/2010
ÚPN obce Jablonové k návrhovému roku 2022 je v súlade s celospoločenským
cieľom tvorby optimálnych podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a kvalitný
život v obci a regióne Záhoria.
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