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1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
1.1.1 Základné identifikačné údaje
Kraj

: Bratislavský kraj

Okres

: Malacky

Sídlo

: obec Závod

Identifikačný kód kraja

: 1

Identifikačný kód okresu

: 106

Identifikačný kód obce

: 310158

Susediace katastrálne územia

: Moravský Svätý Ján, Borsky Svätý Jur, Lakšárska
Nová Ves, Studienka, Vojenský obvod Záhorie, Veľké
Leváre, Vojenským obvodom Záhorie

Samostatné urbanizované lokality
v katastri obce

Počet obyvateľov obce k dňu
štatistického sčítania 26.5.2001

: - Priečne
- Šišulákov mlyn
- U Janečkov
: 2 566

Počet existujúcich popisných čísiel
objektov
: 909
Počet existujúcich bytov

: 927

Ekonomicky aktívne osoby

: 1 467

Výmera katastrálneho územia obce : 2 737,37 ha
Výmera zastavaných plôch

: 109,39 ha - 3,99 %

Výmera PPF

: 1 337,33 ha - 48,85 %

Výmera LPF

: 1 154,44 ha - 42,28 %

Dopravné napojenie obce na
nadradenú cestnú sieť

Dopravné napojenie na
železničnú sieť
Charakteristika krajiny
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: štátna cesta I-2 – Bratislava – Kúty,
cesta III/00250 – odbočka zo štátnej cesty I/2 do
obce,
cesta III/00232 – Veľké Leváre – Sekule,
cesta III/50317 – Závod – Tomky, ďalej Borský Svätý
Jur, resp. Studienka, resp.
Lakšárska Nová Ves
: železničná trať č. 110 – hlavný ťah ŽSR Bratislava –
Kúty so stanicou osobnej dopravy Závod
: Záhorská nížina – vysoko intenzívne
poľnohospodársky obhospodarovaná rovinná krajina

7

1.1.2

Dôvody obstarania územného plánu obce

Spracovanie územného plánu obce Závod vyplynulo zo spoločenskej potreby
zabezpečiť dokument pre rozvoj obce a jej
katastrálneho územia v súlade so
súčasným spoločenským vývojom a potrebami vyplývajúcimi zo zákonných ustanovení pre
územnoplánovaciu činnosť.
Pôvodný Územný plán sídelného útvaru Závod bol spracovaný v rokoch 1971-72.
Vyhodnotením tohto dokumentu sa dospelo k záveru, že svojím obsahom
a metodickým spracovaním už nemôže v nových spoločenských podmienkach plniť funkciu
záväzného rozvojového dokumentu obce. Príslušné zhodnotenie dokumentu je súčasťou
prieskumov a rozborov.
Územný rozvoj obce a jej samostatných miestnych častí už bol zabezpečovaný bez
tohto dokumentu a bez potrebnej koordinácie všetkých vzťahov prevádzky sídla a jeho
samostatných urbanizovaných lokalít, na základe individuálnych návrhov na situovanie
stavieb.
Súborne bolo zhodnotené, že na základe týchto skutočností nie je vhodné a možné
riešiť aktualizáciu pôvodného dokumentu formou zmien a doplnkov.
Nutné je spracovať nový územnoplánovací dokument a ten v zákonom stanovených
obdobiach 4 rokov priebežne vyhodnocovať a podľa potreby riešiť jeho aktualizáciu zmenami
a doplnkami.
1.1.3 Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
Obstarávateľom nového územnoplánovacieho dokumentu obce Závod je :


Obec Závod, okres Malacky, Sokolská ul.243, 908 72 Závod
štatutárnym zástupcom je starosta obce pán Jozef Gajda
tel.: 034/7799 254, fax . 035/7799 324, e-mail : sekretariat@obeczavod.s



Obec Závod poverila obstarávaním územného plánu v zmysle §2a zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov odborne
spôsobilú osobu pre tieto činnosti pána Ing.arch.Ivana Móra, registračné číslo 166.

Spracovateľom územného plánu obce je na základe vyvolanej súťaže a následne
uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 02/2005 z dňa 15.6.2009 :


Ateliér Olympia – Ing.arch.Igor Petro, Ing.arch. Eva Žolnayová
urbanizmus, územné a krajinné plánovanie, architektúra
združenie architektov
Wolkrova č.4, 851 01 Bratislava 5
tel., fax : 02/62 41 03 07, mobil : 0911 534 161, e-mail : atelier.olympia@stonline.sk
Riešiteľský kolektív ÚPN obce :
- Ing,arch. Eva Žolnayová, autorizovaný architekt, reg.č. 0897 AA
- Ing.arch. Igor Petro, autorizovaný architekt, reg.č. 1050 AA, 0027 KA
- Ing. Barbora Sýkorová
- Ing.arch. Ingrid Krumpolcová
- Ing. Peter Rakšányi, PhD. – verejná dopravná vybavenosť
Ing. Milan Ondrovič
- HYDRO – Ing. Štefan Hromada a kol. – verejná technická vybavenosť
vodné hospodárstvo
zásobovanie zemným plynom, teplofikácia
- Ing. Peter Titl – verejná technická vybavenosť
zásobovanie elektrickou energiou
- Ing. Petr Musil – verejná technická infraštruktúra
elektronická komunikačná sieť a zariadenia
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1.1.4 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
Hlavné ciele obstarania nového územnoplánovacieho dokumentu
Hlavným cieľom vypracovania Územného plánu obce Závod je zabezpečiť pre
samosprávny orgán obce záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude pre návrhové
obdobie 15 rokov, t. j. do roku 2021 nástrojom :


pre koordinovanú realizáciu optimálnej rozvojovej urbanistickej koncepcie priestorového a
funkčného usporiadania obce a jej katastrálneho územia,



pre vecné a časové riadenie urbanisticko-architektonických, krajinných a územnotechnických rozvojových činností, opatrení a vzťahov ovplyvňujúcich životné prostredie,
prírodné, kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia, v súlade s celospoločenskými
princípmi trvalo udržateľného rozvoja,



pre nadväzné ďalšie podrobnejšie rozvojové riešenie územia jednotlivých zón obce
a samostatných urbanizovaných lokalít formu územných plánov zón, alebo urbanistických
štúdií podľa určenia,



pre činnosti stavebného úradu a investorov pri územných a stavebných konaniach
prípravy jednotlivých súborov stavieb.

Súbor evidovaných problémov na riešenie :
-

rozvojový program plôch pre ponuku nových foriem bývania v obci,
rozvoj program plôch pre občiansku vybavenosť na funkciu sídelného centra lokálneho
významu a koncepčne sledovaný komfortný život obyvateľov,
rozvoj plôch výroby a zvýšenia zamestnanosti obyvateľov obce,
riešenie kvality a kapacít zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, zásobovania
elektrickou energiou, zemným plynom a elektronických komunikácií podľa rozvojového
programu obce
zosúladenie územného rozvoja obce so stanovenými limitmi ochranných
a bezpečnostných pásiem cestnej a železničnej dopravy, technickej infraštruktúry
a plynárenských zariadení spoločnosti Nafta a.s., Gbely,

1.1.5

Postup spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD
s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou

Na základe vyvolaného výberového rokovacieho konania Obec Závod uzavrela
Zmluvu o dielo č. 07/2003 zo dňa 3.10.2003 na vypracovanie územnoplánovacieho
dokumentu - Územný plán obce Závod – etapa Prieskumy a rozbory.
Podľa osnovy riešenia ÚPN obce, ktorá bola stanovená v súlade so zákonom
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
a vyhláškou č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácií, boli spracované etapy prípravných prác a prieskumov a rozborov.
Materiál prieskumov a rozborov obsahuje vyhodnotenie súčasnej demografickej
a funkčnej štruktúry, urbanisticko-architektonického, územno-technického riešenia, stavu
životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, údaje o ekologickej únosnosti územia, údaje
o územných rozvojových možnostiach sídla, definované problémové javy, strety záujmov,
obmedzenia využitia prostredia obce a jej katastrálneho územia.
Preberacie konanie prieskumov a rozborov bolo dňa 14.11.2003 , čistopis materiálu
bol expedovaný objednávateľovi dňa 30.12.2003.
Prieskumy a rozbory sú charakteru podkladu pre objednávateľa a spracovateľa ÚPD.
Slúžia pre formulovanie názorov a námetov zhotoviteľa na dlhodobý urbanistický rozvoj obce
a jej katastrálneho územia. Tieto sú premietnuté do zadávateľského dokumentu
objednávateľa - Zadania pre vypracovanie územného plánu obce.
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Zadanie v zmysle § 20 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaná
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov „obsahuje najmä hlavné ciele
a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácií a podrobné
požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie“.
Návrh Zadania spracoval v rámci technickej pomoci zhotoviteľ ÚPN a tento bol dňa
15.7.2004 verejne prerokovaný na Obecnom zastupiteľstve a zaslaný všetkým dotknutým
orgánom štátnej správy, samosprávy, ďalším subjektom a fyzickým osobám.
Po zákonnej 30 dňovej lehote na podanie pripomienok k návrhu Zadania bolo
spracované vyhodnotenie pripomienkového konania k podaným 26 stanoviskám.
Opodstatnené pripomienky a námety boli zapracované do čistopisu Zadania.
Materiál vyhodnotenia pripomienok bol prerokovaný na úrovní vedenia Obce Závod
a expedovaný všetkým predkladateľom pripomienok.
Následne bola celá agenda v zmysle §20 ods.5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov predložená na Krajský stavebný úrad v Bratislave k posúdeniu zadania
a postupu jeho zabezpečenia.
Po vydaní súhlasného stanoviska bol čistopis Zadania schválený Obecným
zastupiteľstvom v Závode dňa 15.12.2004 uznesením č. 54/2004.
Následne začali práce na koncepte ÚPN obce. Práce však boli pozastavené
z dôvodu, že objednávateľ neuzavrel zmluvu o dielo na zabezpečovanie prác na návrhových
etapách územného plánu. Po značnom časovom odstupe bola zmluva o dielo podpísaná
a na práce boli obnovené.
V postupe spracovania konceptu ÚPN jeho zhotoviteľ, resp. Obec Závod zabezpečili
vypracovanie variantných riešení návrhu, rokovania a písomné vyžiadania so
zainteresovanými subjektami k evidovaným okruhom problematiky :
- riešenie aktuálnych vzťahov ochrany prírody a krajiny s priemetom nových chránených
území,
- prevádzka diaľnice D2 a vybaveného oddychového miesta Závod,
- podnikateľské aktivity v obci,
- riešenie prevádzky samostatnej urbanizovanej lokality Šišulákov mlyn,
- ďalšia prevádzka plynárenských a naftárskych zariadení v katastrálnom území obce.
Pred verejným prerokovaním konceptu ÚPN obce obstarávateľ dostal od NAFTY, a.s.
Gbely stanovisko č.j.4-5-780/OSP/2006 o zmenených hraniciach ochranných pásiem
plynových sond v bezprostrednom extraviláne obce z pôvodných 150m na 350m, ktorým by
sa celý už variantne spracovaný návrh rozvoja obce prakticky nemohol ďalej pripravovať.
Uvedená zmena hranice ochranných pásiem viacerých sond nebola s Obcou Závod ako
samosprávnym orgánom vopred vôbec prerokovaná.
Následne obec vyvolala rokovania s NAFTA, a.s. Gbely a Obvodným banským
úradom Bratislava vo veci zhodnotenia dôvodnosti rozšírenia ochranných pásiem.
V zmysle obsahu rokovaní vydal Obvodný banský úrad v Bratislave prípisom
č.j.2521/2006 z dňa 7.11.2006 stanovisko, že stanovené ochranné pásma o polomere 350 m
od existujúcich sond je nutné dodržať a že Organizácia NAFTA a.s. v termíne do konca roku
2007 vypracuje rizikový analýzu banskej činnosti v Dobývacom priestore Závod, ktorým by
mohli byť ochranné pásma niektorých sond upravené.
NAFTA a.s. Gbely vydala dňa 2.5.2007 stanovisko č.j. 1-1096/2007 k analýze
ochranných pásiem, ktorým boli u vybratých sond znížené hranice ochranných pásiem na
215 m.
Podľa toho záveru bolo na úrovní Obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2007 dohodnuté,
akým spôsobom budú dopracované pracovné varianty konceptu ÚPN obce k jeho verejnému
prerokovaniu.
Koncept územného plánu bol spracovaný v plnom súlade so stanovenými hlavnými
koncepčnými cieľmi pre rozvoj obce a katastrálneho územia, ktoré boli stanovené v Zadaní
pre ÚPN obce.
Koncept ÚPN obce bol riešený v dvoch základných variantoch rozvoja A, B pre
vybraté funkcie a lokality.
Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
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Materiál konceptu ÚPN obce bol predmetom prerokovania konania v zákonom
stanovenej 30 dňovej lehote od 19.06.2008 do 25.07.2008, kedy bol k dispozícií na Obecnom
úrade.
Konferenčné verejné prerokovanie konceptu ÚPN obce so zainteresovanými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, ďalšími právnickými subjektmi, fyzickými osobami a občanmi sa
konalo dňa 10.07.2008
Následne bolo zabezpečené vyhodnotenie pripomienok z prerokovania a vypracovaný
bol návrh Súborného stanoviska pre spracovanie Návrhu ÚPN, kde bolo zo základných
variantných riešení vybratý kombinovaný výstupný návrh.
Súborné stanovisko schválilo Obecné zastupiteľstvo Závod.
Návrh ÚPN obce bol dopracovaný na prerokovanie, ktoré sa konalo v zákonnej 30
dňovej lehote. Od 27.4.2009 do 29.5.2009. K doručeným stanoviskám k návrhu ÚPN bolo
spracované
vyhodnotenie
pripomienkového
konania
v súčinnosti
spracovateľa
a obstarávateľa.
Na základe stanoviska spoločnosti NAFTA a.s. Gbely a stanovených nových
podmienok ochrany ich zariadení podľa aktualizovaného zákona č.656/2004 Z.z.
o energetike – novela „ZoE“, bolo urbanistické riešenie v časti ochranných a bezpečnostných
pásiem opäť upravené do výslednej podoby návrhu ÚPN, ktorý bol predmetom procesu
schvaľovania.
V ďalšom postupe bol celý materiál návrhu predložený na Krajský pozemkový úrad so
žiadosťou na vydanie súhlasu s nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy.
Po agende a rokovaní s týmto úradom bolo vydané stanovisko č.j. 270/259/2009-10 z dňa
12.03.2010 s udelením súhlasu na riešené lokality.
Následne po príslušnej úprave bol celý materiál návrhu a potrebných dokladov
predložený na Krajský stavebný úrad v Bratislave k preskúmaniu podľa §25 zákona.
Po vydaní súhlasného stanoviska tohto úradu č.j. A/2010/323/JMI z dňa 26.10.2010
Obecné zastupiteľstvo Závod schválilo nový Územný plán obce Závod dňa 23.11.2010
uznesením č.60/2010.
Súčasne vyhlásilo záväznú časť dokumentu za Všeobecné záväzné nariadenie obce.
1.2

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Pôvodný Územný plán sídelného útvaru Závod vypracoval Stavoprojekt Bratislava,
Ing.arch. Klačanská, Ing.arch. Porazík , máj 1972 – grafická časť v M 1: 2 880.
Textová časť dokumentu nebola poskytnutá. Grafická časť dokumentu nie je úplná,
chýbajú výkresy širších vzťahov, komplexného urbanistického návrhu.
Údaje o schválení dokumentu a jeho platnosti neboli poskytnuté.
Materiál, ktorý je toho času k dispozícií, udáva základné informácie o
územnoplánovacích vzťahoch obce v riešenom období, ktoré sú už vývojovo neaktuálne a
v zásade použiteľné len v jednotlivých časovo nemenných údajoch charakteristiky územia a
vtedajšieho urbanistického koncepčného prístupu k rozvoju sídla.
Podľa predmetnej koncepcie územného plánu bola situovaná a realizovaná časť
občianskej vybavenosti, časť rodinnej zástavby, časť technickej infraštruktúry.
Pôvodná urbanistická koncepcia rozvoja sídla je už v nových spoločenských
podmienkach prevádzky sídla neaktuálna v konkrétnych častiach :
 Návrh na úpravy urbanistickej štruktúry centrálnej časti s historicky vyvinutou štruktúrou
vretenovitej rozšírenej zástavby považujeme za schematické a koncepčne nevhodné.
Považujeme za potrebné práve túto špecifickú jedinečnosť historickej štruktúry dotvoriť
a kompozične zvýrazniť.
 Dokument uvažoval s rekonštrukciou celej zástavby pôvodnej centrálnej časti sídla bez
bližšej grafickej konkretizácie tohto návrhu. Podľa grafického vyjadrenia pritom už
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neuvažoval s existenciou časti objektov v centrálnej polohe severojužného pásu pri
priebežnej ceste III/00232.
 Návrh urbanistickej štruktúry zástavby navrhovaného nového obytného súboru Za
hrubým jazerom bol realizovaný s iným kompozičným princípom a riešené rozloženie
doplňujúcej občianskej vybavenosti v tejto časti zástavby je už neaktuálne.
 Dokument územne riešil rozvoj obce len po koridor trasy diaľnice. Neriešil príslušné
rozvojové vzťahy smerom západným k železničnej tratí č. 110. Nevymedzil pôvodnú, ani
navrhovanú hranicu zastavaného územia obce.
 Dokument neriešil žiadny hospodársky rozvoj sídla.
 Dokument neriešil rozvoj teplofikácie médiom zemného plynu.
Vtedajšia metodika neukladala riešiť komplexné územnícko-urbanistické, územnotechnické a krajinno-ekologické vzťahy v rámci katastrálneho územia obce. Riešený bol len
územný rozvoj zástavby sídla a jeho bezprostredného územného zázemia.


Všetky rozvojové vzťahy obce v pôvodnom ÚPN SÚ budú v rámci prác na novom ÚPN
obce zhodnotené. Nemenné údaje budú použité a komplexne riešené podľa nového
metodického postupu v novom ÚPN obce.

Nadväzne na ÚPN SÚ obce bol spracovaný Podrobný územný plán obytnej zóny
Za Hrubým jazerom, zhotoviteľ Stavoprojekt Bratislava, Ing.arch. P.Porazík, 1974.
V stupni PÚP bol riešený súbor rodinného bývania s kapacitou nových 199 b.j.
v navrhovanej skladbe samostatných radových a átriových rodinných domov a sústredenej
občianskej vybavenosti v severnej polohe so zariadeniami :
- materská škola, kapacita 30 miest, predajňa potravín, bufet.


1.3

Projektovaný obytný súbor nebol realizovaný podľa stanovenej urbanistickej kompozície.
Nebola realizovaná ani sústredená občianska vybavenosť v severnej polohe riešeného
územia, ktorá mala slúžiť aj pre okolitú pôvodnú zástavbu bývania.
Údaje o súlade riešenia územia so Zadaním a Súborným stanoviskom pre
vypracovanie návrhu ÚPN obce

Návrh územného plánu obce je spracovaný v súlade so sledovanými koncepčnými
zásadami, ktoré boli zapracované do schváleného Zadania pre ÚPN obce , ktoré prijalo
Obecné zastupiteľstvo v Závode uznesením č. 54/2004 dňa 15.12.2004.
V rámci prác na variantnom riešení konceptu ÚPN bolo vyhodnotením disponibilných
plôch pre rozvoj a rokovaniami s obcou dohodnuté, že rozvojovú funkciu bývania je
v územnom pláne potrebné riešiť na väčšiu ponukovú kapacitu ako bola modelovo
stanovená v Zadaní. Táto zmena nie je charakteru hlavného cieľa pre vypracovanie ÚPN
obce , ktorý by si vyžadoval opätovne prerokovať zmenu Zadania.
Návrh územného plánu je spracovaný aj v zmysle Súborného stanoviska
k vypracovaniu návrhu ÚPN obce, ktoré vypracoval obstarávateľ v rámci ukončenia
prerokovania konceptu ÚPN obce.
Súlad údajov a ich priemet do riešenia územného plánu obce je dokladovaný
v jednotlivých kapitolách návrhu.
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1.4

Výsledky variantných riešení

V rámci spracovania konceptu riešenia ÚPN obce boli vypracované štyri pracovné
variantné urbanistické návrhy rozvoja, ktoré boli po príslušných rokovaniach v Obecnom
zastupiteľstve Závod a so spoločnosťou NAFTA, a.s. ďalej dopracované v etape konceptu do
dvoch základných porovnávacích variantov A, B rozvoja obce a vybratých častí katastrálneho
územia obce, ktoré boli predmetom verejného prerokovania.
Po prerokovaní konceptu ÚPN boli vyhodnotené všetky doručené stanoviská a bolo
vypracované Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu ÚPN obce, v ktorom bolo
z variantov A, B a pri zohľadnení posledného stanoviska spoločnosti NAFTA, a.s. vybraté
výsledné riešenie pre vypracovanie návrhu ÚPN obce.
V rámci prerokovania návrhu ÚPN obce bolo na základe ďalšieho stanoviska
spoločnosti NAFTA a.s. Gbely, ktorým boli stanovené nové podmienky ochrany ich zariadení,
riešenie znovu upravené do výslednej podoby návrhu ÚPN, ktorý je predmetom
schvaľovania.
1.5

Zdôvodnenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov
a rozborov, prepracovania Zadania

Doplňujúce prieskumy a rozbory boli zapracované na časti technickej infraštruktúry,
ktoré boli v priebehu spracovaných etáp :
- prieskumov a rozborov,
- konceptu riešenia,
- návrhu,
vývojovo zmenené hlavne v časti ochranných a bezpečnostných pásiem plynárenských
zariadení. Ich aktuálny stav a výstupy sú zapracované v návrhu ÚPN.
Počas spracovania konceptu a návrhu nedošlo k zmene hlavných cieľov riešenia
ÚPN, ktoré by mali vyvolať prepracovanie a zmenu Zadania.
1.6

Súpis použitých ÚPD a iných podkladov so zhodnotením ich využitia
pri riešení

ÚPN VÚC Bratislavského kraja a jeho vývojobvé zmeny a doplnky
Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja


Všetky potrebné údaje sú premietnuté do ÚPN obce

Územný plán sídelného útvaru Závod
Podrobný územný plán obytnej zóny Za Hrubým jazerom


Všetky potrebné údaje sú premietnuté do ÚPN obce

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senica
Zhotoviteľ Regioplán – krajinnoekologické expertízy a štúdie Nitra, riešiteľ RNDr. Ľuboš
Halada a kol., 12/1994
Podkladový materiál spracovaný podľa stanovenej metodiky dáva odborný podklad
o stave prírodného prostredia a krajinnej štruktúry, územného systému ekologickej stability
a navrhuje opatrenia na skvalitnenie stavu a tvorbu siete biocentier a biokoridorov v území
bývalého okresu Senica, kde v tom období bola začlenená obec Závod.

Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
A. Textová časť

13



Všetky sledované údaje pre potreby územnoplánovacej činnosti sú premietnuté do
prieskumov a rozborov a rozvojové návrhy materiálu sú využité a zapracované do
riešenia ÚPN obce .

Metodický prístup a kritéria k výberu inovačných a kohéznych pólov rastu
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Materiál je vypracovaný pre účely Národného strategického referenčného rámca
2007-2013.
Podľa obsahu je obec Závod zaradená do skupiny centier mikroregionálnej úrovne
mimo záujmového územia inovačných pólov rastu. Spolu s jej katastrálnym územím je
v skupine kohéznych pólov rastu.
Kohézne póly rastu :
 obce v ktorých sa súčasne nachádza matričný úrad, spoločný obecný úrad, ZŠ typu 3,
bolo bývalým strediskom osídlenia miestneho významu, je ZMOS zvažované ako sídlo
spoločného obecného úradu,
 obce v ktorých sa nachádza ZŠ typu 3 a má viacej ako 100 žiakov,
 obce v ktorých sa nenachádza ZŠ typu 3 ale majú strednú školu.


Z uvedeného materiálu vyplýva, že Obec Závod má stanovené podmienky pre rozvoj
v skupine centier mikroregionálnej úrovne.

Grafické a základné údajové podklady existujúcich objektov, areálov a realizovaných
stavieb v obci


Všetky poskytnuté podklady a materiály od Obce Závod boli postupne premietnuté do
riešenia ÚPN obce a sú použité v návrhu.

V rámci pracovných postupov a rokovaní boli prebraté potrebné údaje z ďalších
materiálov :
- podklady, údaje a záväzné stanoviská NAFTA a.s. o ich zariadeniach a prevádzkových
obmedzeniach v katastri obce,
- záväzné stanovisko spoločnosti EUSTREAM, a.s., Nitra k ochranným a bezpečnostným
pásmam vysokotlakových plynovodov,
- podklady jednotlivých správcov a projektov inžinierskych sieti,
- podklady Pasienkovej a lesnej spoločnosti Závod
- súčasný stav a využívanie poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov,
- údaje z Lesného hospodárskeho plánu 2007 – 2016, Lesy SR,
- podklady o aktuálnom prevádzkovom stave výrobného areálu na južnej hranici
katastrálneho územia obce,
- podklad Štátnej ochrany prírody – CHKO Záhorie s novými navrhovanými územiami
ochrany prírody,


Všetky poskytnuté podklady a materiály boli postupne premietnuté do riešenia ÚPN obce
a sú použité v návrhu.
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2.

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický popis
Podľa metodického postupu spracovávania stupňa územnoplánovacej dokumentácie
obce je riešené územie vymedzené administratívno - správnou hranicou katastrálneho
územia obce Závod, ktorá susedí s katastrami okolitých obcí
- Studienka, časť Vojenského obvodu Záhorie, Veľké Leváre, Moravský Svätý Ján, Borský
Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves.
Hranica riešeného územia ÚPN obce je vymedzená vo formátoch ohraničenia
výkresov ich urbanistického rozvoja.
Katastrálne územie obce Závod je v severnej časti adminostratívno-správneho okresu
Malacky a v severnej časti orografickej oblasti Záhorská nížina a celku Borská nížina,
v nadmorskej výške 150-216 m.n.m.
Obec je v takmer rovinnom prostredí 158 – 168 m.n.m, (stred 146 m n. m.) otvorenej
poľnohospodárskej krajiny ohraničenej na jej severnej a južnej hranici súvislými lesnými
komplexmi Borských lesov.
2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
Pre územie obce vyplývajú z nadradeného územnoplánovacieho dokumentu
nasledovné požiadavky :
Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj a jeho zmeny a doplnky
Zhotoviteľ – AUREX Bratislava, Ing.arch. Michal Chudík, CSc. a kol. 1997, 2001
Podľa tohto vyššieho stupňa územnoplánovacieho dokumentu je obec Závod
súčasťou 3. sídelnej rozvojovej osi regionálneho významu s vidieckymi sídlami v severnom
smere Malacky - Veľké Leváre - Závod - Moravský Sv.Ján - Sekule – Borský Sv.Jur - Kúty.
 Mesto Malacky má rozvojovú funkciu terciálneho subregionálneho centra pre okolité
spádové obce s hospodárskou a obslužnou bázou.
Na tejto rozvojovej osi sa bude rozvíjať aj príslušná kvalita ťažiskovej obslužnej cestnej
siete.
 Dokument v mestských sídlach na radiále Bratislava – Stupava - Malacky uvažuje
s rozvojom sústredenej bytovej výstavby, vyššej občianskej vybavenosti a výrobných
aktivít.
 V spádových vidieckych sídlach je stanovený ťažiskovo rozvoj bývania s formami
individuálnej rodinnej zástavby a rozvoj zamestnanosti v primárnom a terciálnom
výrobnom sektore, ťažisková výrobná funkcia je poľnohospodárstvo.
 Určené je hmotovo - priestorové usporiadanie štruktúry zástavby s princípom prispôsobiť
ďalší rozvoj charakteru a mierke architektúry vidieckych sídiel s rešpektovaním
krajinného prírodného prostredia.
 Obec Závod je na uvedenej sídelnej osi určená ako centrum lokálneho významu, kde
bude zabezpečované komplexné základné vybavenie aj pre obyvateľov najbližších
priľahlých obcí.
 V dokumente je príslušne riešený program územnotechnického rozvoja, vzťahy ochrany
prírody a územného systému ekologickej stability a skvalitnenia životného prostredia.
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V urbanisticko - krajinnej koncepcii riešenia sú zhodnotené pre kataster obce
determinanty formovania krajinnej štruktúry.
Významným znakom krajinných štruktúr bratislavského regiónu je "krajinný obraz" ako
priestorový fenomén, ktorý je určený dominujúcimi krajinnými a sídelnými prvkami :
 prírodné prvky
masív Malých Karpát s výbežkom Devínskej Kobyly;
nížinné segmenty lesa na Záhorskej a Podunajskej nížine;
kultúrna lesostep - poľnohospodárska krajina v nížinnej a pahorkatinnej krajine;
vinice na sklonitých stráňach masívu Malých Karpát.
 prvky sídelnej štruktúry :
sídla s vlastnou priestorovou charakteristikou a identitou;
kultúrno-historické monumenty solitérneho charakteru (napr. Devín, Pajštún);
Spolupôsobenie uvedených znakov vytvára
jednotlivých segmentov územia Bratislavského kraja.

originálnu

priestorovú

štruktúru

Z hľadiska rozvoja krajinnej štruktúry je navrhnuté uplatniť pre jednotlivé
diferencované segmenty krajinnej štruktúry následné zásady :


Husto zastavané územie intravilánov v aglomerácii bude pretkané sieťou koridorov a
uzlov sídelnej krajiny, ktorú budú vytvárať parkové areály plošného a líniového charakteru
a areály špeciálnej účelovej zelene. Osobitný dôraz bude venovaný postupnému
formovaniu kontaktových zón intravilánu, teda hraničných pásov medzi husto zastavaným
územím a mimosídelnou krajinou s prevahou poľnohospodárskeho využitia, ktoré sa
stanú bariérou alebo filtrom pre prienik socioekonomických aktivít z intravilánu do krajiny.

Zásady formovania krajinného obrazu


Krajinný obraz a štruktúra krajinných prvkov v bratislavskom regióne má svoje špecifiká,
ktoré ju odlišujú od iných krajinárskych regiónov Slovenska.



Pôvodné hodnoty krajinného obrazu, determinované súčasným stavom štruktúr je možné
a potrebné udržať a ďalej rozvíjať. Každý zámer, ktorý znamená územný zásah do
pôvodných krajinných štruktúr, je potrebné hodnotiť z hľadiska jeho účinku na obraz
krajiny regiónu.

V krajinnom obraze budú dominantne pôsobiť :
 masív lesa na hrebeni Malých Karpát a Devínskej Kobyly s citlivo dokomponovanými
okrajovými partiami;
 svahové partie Malých Karpát s dotvorenou štruktúrou krajinnej zelene vo viniciach a
sadoch;
 masívy lužného lesa pozdĺž vodných tokov Dunaja, Malého Dunaja a Moravy;
 pretvorená štruktúra poľnohospodárskej krajiny so zakomponovanými pásovými a
uzlovými prvkami systému ekologickej stability.
Krajinný obraz bratislavského regiónu má svoj medzinárodný rozmer, nakoľko
vzhľadom na svoju polohu pôsobí ako identifikačný faktor územia Slovenska i na území
susediacich štátov Rakúska a Maďarska.
Súčasťou koncepcie rozvoja regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy je aj
koncepcia vytvorenia nadradeného systému rekreácie a voľnočasových aktivít Bratislavského
kraja. Tieto aktivity sa odporúčajú rozvíjať tak, aby sa na strane jednej efektívne využili a
dotvorili súčasne jestvujúce rekreačné priestory (pričom v Malých Karpatoch treba zohľadniť
záujmy ochrany prírody) a na strane druhej, aby sa podporil rozvoj v nových vysoko
atraktívnych priestoroch viazaných najmä na danosti vyplývajúce z Podunajského pásu a
vodného diela Gabčíkovo.
Cieľom je vytvoriť takú makrokoncepciu rekreačných priestorov kraja, ktorá by v plnej
miere saturovala nielen potreby Bratislavského kraja, ale aj potreby návštevníkov tohto
územia. Súčasne by mala vytvoriť v súčinnosti s civilizačnými danosťami sídelného systému
vysoko atraktívne podmienky pre zahraničný turizmus. Preto sa makro koncepčný rozvoj
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rekreačných aktivít odporúča riešiť tak, aby sa vytvoril vzájomne prepojený funkčnopriestorový systém všetkých významných rekreačných priestorov, ktorý umožní rekreáciu a
turizmus v celoročnom využití a ktorý zabezpečí návštevníkom vnímať jedinečnú rôznorodosť
prírodných, kultúrnych, historických, športových a iných atraktivít, ktoré sú sústredené na tak
malom území.
Makro koncepcia rozvoja rekreácie a turizmu Bratislavského kraja sa preto vníma ako
organická súčasť rozvoja celého sídelného systému. Nosnými prvkami sú územia Malých
Karpát, Podunajska a priestorov medzi radiálami a sídelnými rozvojovými osami v tesnej
nadväznosti na rozvoj regionálnych rozvojových pólov mesta Bratislavy. Každý z týchto
priestorov je charakteristický svojimi špecifickými danosťami, ktoré je potrebné v rozvoji
týchto priestorov umocniť pričom treba zabrániť nivelizácii týchto hodnôt prípadným
nekritickým uplatňovaním zahraničných vzorov.
Tieto rôznorodé priestory sa odporúča vzájomne prepojiť systémom rekreačných a
turistických trás predovšetkým cyklistickou dopravou. (Pre iniciatívu miestnych podnikateľov
sa dá uvažovať prípadne s inými pre turizmus atraktívnymi dopravnými prostriedkami podľa
miestnych tradícií.) Pre Bratislavský kraj bude vo sfére rekreácie a turizmu príznačný aj
prihraničný vzťah na Rakúsko, Maďarsko a nepriamo cez územie Trnavského kraja (pri
Kútoch) aj na Českú republiku.
Poľnohospodárska výroba a agropotravinársky komplex na území Bratislavského
kraja patrí v súčasnosti k zložitým sektorom čo do jeho produkcie, ale i územného
usporiadania. Tento sektor sa v podstate podarilo stabilizovať a poľnohospodárska výroba sa
prispôsobuje reálnemu dopytu po poľnohospodárskych produktoch. Výraznejšie poklesla
stratovosť v podnikaní na poľnohospodárskej pôde. Na druhej strane však pri
nedostatočných investíciách rastie opotrebovanosť základných výrobných prostriedkov a
hlavne stavebných fondov.
Poľnohospodárstvo je úzko späté s materiálnym, sociálnym a kultúrnym rozvojom
vidieka a preto návrh jeho ďalšieho rozvoja by sa mal opierať predovšetkým o zachovanie
životaschopnosti vidieckeho osídlenia prostredníctvom rozvoja zamestnanosti a
infraštruktúry. Zdôrazňuje sa i mimoprodukčná funkcia poľnohospodárstva.
Územný rozvoj Bratislavského kraja ovplyvňuje bioprodukčná a ochranná funkcia pôd,
ktorá je v tomto území priestorovo pomerne zložitá. To znásobuje jej význam najmä z
hľadiska protikladného vzťahu medzi osídlením a ochranou najprodukčnejších pôd.
Na území Bratislavského kraja bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju v
oblasti vinohradníctva, ovocinárstva a hlavne zeleninárstva z dôvodu zvýšenej potreby týchto
produktov pre hlavné mesto SR Bratislava. Na podporu predvýsadbovej prípravy,
rekonštrukciu, novú výsadbu ovocných sadov a viníc je zameraná i dotačná politika MP SR
(1997).
Zmeny v štruktúre rastlinnej produkcie významne ovplyvnili početnosť a využitie
hospodárskych objektov. Ubudli kapacitne väčšie manipulačné strediská na pozberovú
úpravu zeleniny a klimatizačné sklady pre ovocie a zeleninu.
V živočíšnej produkcii možno konštatovať podstatné spomalenie poklesu stavov
hospodárskych zvierat a zlepšené využívanie ich úžitkových vlastností. Tým sa postupne
vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu trhu so živočíšnymi produktmi. Produkcia živočíšnej
výroby je v podstate na úrovni jej potreby.
Na území Bratislavského kraja sú strediská živočíšnej produkcie priestorovo
rovnomerne rozložené, v súčasnosti s menšími kapacitami hospodárskych zvierat..
Kapacitne významné farmy hovädzieho dobytka sú v katastrálnom území Plavecký Štvrtok
(Agra M s.r.o. Malacky), Plavecké Podhradie (Agropartner s.r.o.), Veľké Leváre (Agrolevel
s.r.o.) a Sološnica (Agrodam s.r.o.).
Začína výraznejšie presadzovať chov koní (Agrofarma Kuchyňa - chov anglického
plnokrvníka), Iris s.r.o. Pezinok, PD Vysoká pri Morave a lokalita Miloslavov. Tiež netradičné
odvetvia ako chov rýb (lokalita Stupava) a včiel (lokalita Kráľová pri Senci).
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Stabilizácia živočíšnej produkcie a stavov hospodárskych zvierat vytvárajú
predpoklady k postupnému prehodnoteniu využitia jednotlivých stredísk (fariem, dvorov,
areálov, majerov) živočíšnej produkcie a určenia ich prioritnej funkcie.
Využiteľnosť objektov živočíšnej produkcie sa v súčasnosti pohybuje od 0-80%, čím
sa znižujú pásma hygienickej ochrany voči obytnej zóne. Tieto by však bolo žiaduce znižovať
vylepšovaním technológie a celkového usporiadania väčšiny stredísk, ktoré sú aj plošne
využité veľmi extenzívne. Preto poskytujú rezervné plochy pre možnú novú výstavbu, nie
však obytnú.
Produkcia živočíšnej výroby a štruktúra chovov vychádzajú zo spotreby disponibilných
objemových a jadrových krmív, ktoré poskytuje potenciál rastlinnej produkcie. Pre
efektívnejšie zhodnotenie trvalých trávnych porastov a ekologickú a krajinotvornú formu
využívania produkčného potenciálu pôdy je odporúčané na území Borskej roviny a nižších
pohorí (ide o Malokarpatskú a Záhorskú oblasť) uvažovať s chovom oviec. Na chov oviec bez
trhovej produkcie mlieka je zameraná i dotačná politika MP SR (1997).
V dokumente je príslušne riešený program územnotechnického rozvoja, vzťahy
ochrany prírody a územného systému ekologickej stability a skvalitnenia životného
prostredia.
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja
- rok 2003
Zhotoviteľ AUREX – Ing.arch. Michal Chudík a kol – rok 2007,
Schválené Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja
č.20/2008 z dňa 20.2.2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.18/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku
Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č.336/2001 Z.z. a v znení nariadenia vlády
SR č.20/2003 Z.z.
Záväzné regulatívy, ktoré sa týkajú širších prevádzkových vzťahov obce Závod :
I. Záväzné regulatívy územného rozvoja
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1.3. upevňovať sídelné väzby najmä na považský a na záhorský pás
v pokračovaní na území v ČR,
1.7. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných
podmienok obyvateľov,
1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurárnych území v novom partnerstve
založenom na integrácií funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností,
1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky
utváraný typ zástavby obcí (vinohradnícky, poľnohospodársky na Záhorí,
v dunajskej nížine a pod.) a zohľadňovať národopisné, etnické špecifiká
jednotlivých obcí (slovenský, maďarský, chorvatský, nemecký),
1.7.3. 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,
1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
moderný spôsob života,
1.7.5. dbať na zachovanie vidieckeho charakteru u obcí pričlenených k mestám
(najmä u Bratislavy),
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1.8. rešpektovať v ďalšom rozvoji Záhorie (vojenský obvod) v zmysle zákona č. 169/1949
Zb. o vojenských obvodoch a jeho súčasťami – s vojenským výcvikovým priestorom
Kuchyňa, s letiskom Kuchyňa a s vojenským výcvikovým priestorom Turecký Vrch
vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem a zachovať ostatné vojenské
objekty a zariadenia, vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem : ďalšie
stupne územnoplánovacej dokumentácie je treba konzultovať
s Vojenskou
ubytovacou a stavebnou správou Bratislava a Ministerstvom obrany SR ;
premiestnenie niektorých vojenských objektov v nevyhnutných prípadoch bude
možné, len ak sa po vzájomnej dohode pre vojenskú správu vopred vybuduje
náhradný objekt.
1.9. podporovať rozvoj Bratislavy a Bratislavského kraja v ich medzinárodnom význame
ako súčasti jedného z centier – aglomerácií najvyššieho európskeho významu
(Viedeň-Bratislava), najmä v oblasti vedy, výskumu, obchodu, turistiky a dopravy,
1.13.podporovať rozvoj priemyselných parkov Malacky sever, Malacky juh, Lozorno,
Zohor, Veľké Leváre, priemyselno-technologického parku Vasková-Pod Marheckými
rybníkmi, logistické centrum v Senci,
1.15.podporovať budovanie rozvojových osí a to .
1.15.1. prvého stupňa : Bratislava -Modra-Trnava-Žilina,
záhorská rozvojová os Bratislava-Malacky-Kúty-št.hranica
s ČR,
2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
2.1. usmerňovať funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie v zhode s prírodnými
a civilizačnými danosťami ( Dunaj,Karpaty) a civilizačnými danosťami a v súbežnom
zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä Bratislavy, na každodennú
a koncomtýždńovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšej aj cezhraničnej
turistiky na poznávaciu a rekreačnú turistiku,
2.3. podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno-priestorového systému prímestskej
rekreácie,
2.5. podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja
s trasami smerom na Záhorie, Malé Karpaty a Považie,
2.6. zamerať sa v chránených územiach ( CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie
a maloplošné chránené územia ) predovšetkým na skvalitnenie vybavenostnej
štruktúry existujúcich rekreačných útvarov, nerozširovať ich zastavané územie
a nezakladať v chránených územiach nové lokality ; novú požadovanú vybavenosť
lokalizovať do obcí nachádzajúcich sa vo vhodnej polohe k rekreačnému prostrediu
(platí pre všetky priestory, nielen vo vzťahu ku chráneným územiam ) ; pri
zabezpečení prostredia pre rekreáciu a turistiku vychádzať zo zásady vytvárať
rekreačné krajinné (územné) celky,
2.7. nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho cestovného ruchu
a tiež sledovaním turistických tokov a dopravných trás (cestných, vodných)
predchádzajúcich, resp. končiacich v kraji a v Bratislave ; venovať väčšiu
pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému
príhraničnému a tranzitnému cestovnému ruchu, cezhraničným vzťahom a malému
príhraničnému a tranzitnému cestovnému ruchu,
2.8. prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu,
3. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
ochrany pôdneho fondu
3.1. rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický
rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku,
3.2. zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu vegetáciou v rámci riešenia projektov
pozemkových úprav,
3.3. podporovať dobudovanie prvkov regionálneho územného systému ekologickej
stability výsadbou plošnej a líniovej zelene, prirodzeným spôsobom obnovy a pod., v
regionálnych biocentrách Kamenáče Hrubá pleš, a biokoridorov − Malý Dunaj,
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Vydrica, Mláka, Roštún − Sušiansky háj, Gidra, Malé Karpaty−Uľanská mokraď,
Suchý potok, Dlhý kanál, biokoridoroch vedených nivami tokov Záhoria a pod.
3.4. spresniť a novo vybudovať prognózované biokoridory, prepájajúce jednotlivé prvky
územného systému ekologickej stability, najmä biokoridor Malý Dunaj − Dunaj,
biocentrá Záhoria a Malých Karpát a pod.; na tento účel treba vyňať časť pozemkov z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
3.5. v nadväznosti na systém náhrad hospodárskej ujmy pri vynútenom obmedzení
hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného
systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov
územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území,
prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných
ekosystémov a to takto:
3.5.1. pri lesných ekosystémoch zabezpečiť preradenie z lesov hospodárskych do
lesov ochranných, resp. lesov osobitého určenia s osobitým spôsobom
hospodárenia,
3.5.2. pri prvkoch regionálneho územného systému ekologickej stability charakteru
lúčnych porastov prejsť na extenzívne využívanie (pravidelné kosenie,
nepoužívanie agrochemikálií, či už umelých hnojív, alebo ochranných
prostriedkov),
3.5.3. pri prvkoch územného systému ekologickej stability charakteru mokraďných
spoločenstiev, stanovíšť mŕtvych ramien, vodných tokov a ich nív, ale i umelo
založených stanovíšť (zaplavené ťažobné jamy, rybníky a pod.) ponechať
vývoj bez zásahu,
3.6. zabrániť ďalšej monokulturizácii prvkov územného systému ekologickej stability − pri
jednotlivých prvkoch územného systému ekologickej stability podľa potreby
zabezpečiť obnovu pôvodného druhového zloženia − lúk, lesných ekosystémov a
pod.,
3.7. prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry mimo komplexov lesov,
aby sa netrieštili, prípadne ich okrajom,
3.8. zamedziť holorubný spôsob ťažby v biokorodoroch, biocentrách a na vyznačených
genofondových plochách,
3.13.eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií,
poľnohospodárskej chemizácie, znečisťovania vodných tokov a pod),
3.15.odstrániť skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov územného systému
ekologickej stability,
3.18.zlepšiť štruktúru využitia zeme výsadbou plôch krajinnej a verejnej zelene; na
výsadbu verejnej zelene v plnej miere využiť nepoužívané plochy pozdĺž
antropogénnych líniových prvkov − cesty, hranice honov, kanály a pod.,
3.19.vytvoriť súbor remízok slúžiacich ako refúgia živočíchov v otvorenej
poľnohospodárskej krajine; pri výsadbe zelene podporovať výber prirodzených
spoločenstiev,
3.20.zabezpečiť revitalizáciu tokov a sprietočnenie mŕtvych ramien a oživiť monotónnu
poľnohospodársku krajinu,
3.22.zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam
3.24.zabezpečiť územnú ochranu malokarpatských lesov a alúvia Moravy a Podunajska s
presne vymedzeným funkčným využitím.
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno−historického dedičstva
4.1. zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji : územia pamiatkových rezervácií
(Bratislava, Veľké Leváre) pamiatkových zón (Bratislava-CHO, Devínska Nová
Ves, Dúbravka, Lamač, Rača, Rusovce, Vajnory, Záhorská Bystrica, Marianka
Modra), územia historických jadier miest a obcí, známe a predpokladané lokality
archeologických nálezísk a nálezov, národné kultúrne pamiatky (Bratislava – počet
8, hrad Čerený Kameň, Modra-súbor s vzťahom k Ľ. Štúrovi), kultúrne pamiatky,
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ich súbory a areály a ich ochranné pásma, územia miest a obcí, kde je zachytený
historický a stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia, novodobé
architektonické a urbanistické diala, areály architektonických diel s dotvárajúcim
prírodným prostredím, historické technické diela.
4.2. rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na
vyhlásenie za kultúrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za
pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné pásma,
4.3. rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny
a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie,
4.5. rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v
oblasti Záhoria, Malých Karpát a ich predhoria a Žitného ostrova,
4.6. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé
etnokultúrne a hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti,
4.7. uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel mestského a
malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej
štruktúry v rozptyle,
4.8. rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov,
ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja
(vinohradnícke tradície v Malokarpatskej oblasti, etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území).
5. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry
5.1. rešpektovať, resp. rezervovať koridory železnice medzinárodného významu ako
súčasť multimodálnych koridorov a dopravných sietí, zaradených podľa európskych
dohôd (AGC-AGTC):
5.1.1. trať č.110 132 štátna hranica s ČR-Bratislava-Rusovce-hranica s Rakúskom
(C-E61),
5.4.1. chrániť existujúce koridory železničných tratí na území mesta Bratislavy
a prímestských okresov pre nosný dopravný systém bratislavského regiónu
pre maximálnu kompatibilitu mestského a regionálneho systému na báze
koľajového rozchodu 1435 mm, ktorý umožní v pravidelných taktoch napojiť
parciálne centrá regiónu na jadrové centrum Bratislava s možnosťou
zahustenia zastávok na príslušných železničných tratiach
5.11.1. rešpektovať cestné trasy multimodálnych európskych koridorov IV.,Va.
(diaľnice D1, D2)
5.20.rezervovať priestor pre napojenie priemyselných a technologických parkov na
železničnú trať a to : priemyselný park Malacky juh, priemyselný park Jablonové
a priemyselný park Zohor,
5.21.rezervovať koridor na napojenie priemyselno-technologického parku Vasková_pod
Marheckými rybníkmi na diaľnicu D2 a cestu I/2 a na napojenie priemyselnotechnologického parku Malacky-sever a priemyselného parku Veľké Leváre na
diaľnicu D2 v priestore križovania s cestou II/590 s rezervovaním priestoru pre
mimoúrovňové križovatky s týmito cestami a rezervovať koridory pre dobudovanie
komunikačnej kostry mesta Malacky v riešenom priestore a s vybudovaním cestného
prepojenia z II/503 v priestore Kostolište na cestu II/590 severne od mesta Malacky,
6. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
6.3. rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení,
6.9. podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov a chrániť koridor
pre prívod vody zo Žitného ostrova na Záhorie,
6.10.venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, najmä veľkokapacitných,
6.12. na úseku verejných vodovodov
6.12.3. zabezpečovať podľa návrhu plánu územného rozvoja súlad medzi rozvojom
vodného hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia
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6.13.2.6 vytvoriť v územných plánoch obcí pri existujúcich ČOV dostatočné územné
rezervy pre ich výhľadové rozšírenie na pokrytie nárastu potrieb, aj pre
dobudovanie technológií, zabezpečujúcich vyšší stupeň čistenia
odpadových vôd,
6.16.utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej
energetike,
6.17.spresniť a chrániť koridory napojenia priemyselných parkov na sieť technickej
infraštruktúry,
7. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva
7.2. zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov
a starých environmentálnych záťaží,
7.6. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, recykláciu,
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov,
II. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú :
14. kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s tým spojené zariadenia,
15. trasy verejných vodovodov
15.1. verejných vodovodov na zásobovanie pitnou vodou,
15.2. vodovody na zásobovanie obyvateľstva a priemyselno-technologických
a priemyselných parkov a logistických centier pitnou vodou
18. stavby a zariadenia na zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie
odpadov.
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Bratislavského kraja , rok 2008
Schválené Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja
č.20/2008 z dňa 20.2.2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.18/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku
Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č.336/2001 Z.z. a v znení nariadenia vlády
SR č.20/2003 Z.z.
Zhotoviteľ AUREX – Ing.arch. Michal Chudík a kol – rok 2007,
Záväzné regulatívy, ktoré sa týkajú širších prevádzkových vzťahov obce :
I. Záväzné regulatívy územného rozvoja
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1.3. upevňovať sídelné väzby najmä na považský a na záhorský pás
v pokračovaní na území v ČR,
1.7. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných
podmienok obyvateľov,
1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurárnych území v novom partnerstve založenom
na integrácií funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických
a urbanisticko-architektonických daností,
1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky
utváraný typ zástavby obcí (vinohradnícky, poľnohospodársky na Záhorí,
v dunajskej nížine a pod.) a zohľadňovať národopisné, etnické špecifiká
jednotlivých obcí (slovenský, maďarský, chorvatský, nemecký),
1.7.3. 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,
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1.8.

1.9.
1.13.
1.15.

1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
moderný spôsob života,
1.7.5. dbať na zachovanie vidieckeho charakteru u obcí pričlenených k mestám
(najmä u Bratislavy),
rešpektovať v ďalšom rozvoji Záhorie (vojenský obvod) v zmysle zákona č. 169/1949
Zb. o vojenských obvodoch a jeho súčasťami – s vojenským výcvikovým priestorom
Kuchyňa, s letiskom Kuchyňa a s vojenským výcvikovým priestorom Turecký Vrch
vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem a zachovať ostatné vojenské objekty
a zariadenia, vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem : ďalšie stupne
územnoplánovacej dokumentácie je treba konzultovať
s Vojenskou ubytovacou
a stavebnou správou Bratislava a Ministerstvom obrany SR ; premiestnenie niektorých
vojenských objektov v nevyhnutných prípadoch bude možné, len ak sa po vzájomnej
dohode pre vojenskú správu vopred vybuduje náhradný objekt.
podporovať rozvoj Bratislavy a Bratislavského kraja v ich medzinárodnom význame ako
súčasti jedného z centier – aglomerácií najvyššieho európskeho významu (ViedeňBratislava), najmä v oblasti vedy, výskumu, obchodu, turistiky a dopravy,
podporovať rozvoj priemyselných parkov Malacky sever, Malacky juh, Lozorno, Zohor,
Veľké Leváre, priemyselno-technologického parku Vasková-Pod Marheckými rybníkmi,
logistické centrum v Senci,
podporovať budovanie rozvojových osí a to .
1.15.1. prvého stupňa : Bratislava - Modra - Trnava - Žilina,
záhorská rozvojová os Bratislava - Malacky - Kúty - št.hranica
s ČR,

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
2.1. usmerňovať funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie v zhode s prírodnými
a civilizačnými danosťami ( Dunaj,Karpaty) a civilizačnými danosťami a v súbežnom
zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä Bratislavy, na každodennú
a koncomtýždńovú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšej aj cezhraničnej turistiky
na poznávaciu a rekreačnú turistiku,
2.3. podporovať okolo Bratislavy vytvorenie funkčno-priestorového systému prímestskej
rekreácie,
2.5. podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja
s trasami smerom na Záhorie, Malé Karpaty a Považie,
2.6. zamerať sa v chránených územiach ( CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie
a maloplošné chránené územia ) predovšetkým na skvalitnenie vybavenostnej štruktúry
existujúcich rekreačných útvarov, nerozširovať ich zastavané územie a nezakladať
v chránených územiach nové lokality ; novú požadovanú vybavenosť lokalizovať do
obcí nachádzajúcich sa vo vhodnej polohe k rekreačnému prostrediu (platí pre všetky
priestory, nielen vo vzťahu ku chráneným územiam ) ; pri zabezpečení prostredia pre
rekreáciu a turistiku vychádzať zo zásady vytvárať rekreačné krajinné (územné) celky,
2.7. nadviazať na medzinárodný turizmus rozvíjaním poznávacieho cestovného ruchu a tiež
sledovaním
turistických
tokov
a dopravných
trás
(cestných,
vodných)
predchádzajúcich, resp. končiacich v kraji a v Bratislave ; venovať väčšiu pozornosť
aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému
a tranzitnému cestovnému ruchu, cezhraničným vzťahom a malému prihraničnému
a tranzitnému cestovnému ruchu,
2.8. prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu,
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3. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
ochrany pôdneho fondu
3.1. rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický
rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku,
3.2. zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu vegetáciou v rámci riešenia projektov
pozemkových úprav,
3.3. podporovať dobudovanie prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability
výsadbou plošnej a líniovej zelene, prirodzeným spôsobom obnovy a pod., v
regionálnych biocentrách Kamenáče Hrubá pleš, a biokoridorov - Malý Dunaj, Vydrica,
Mláka, Roštún - Sušiansky háj, Gidra, Malé Karpaty−Uľanská mokraď, Suchý potok,
Dlhý kanál, biokoridoroch vedených nivami tokov Záhoria a pod.
3.4. spresniť a novo vybudovať prognózované biokoridory, prepájajúce jednotlivé prvky
územného systému ekologickej stability, najmä biokoridor Malý Dunaj - Dunaj,
biocentrá Záhoria a Malých Karpát a pod.; na tento účel treba vyňať časť pozemkov z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
3.5. v nadväznosti na systém náhrad hospodárskej ujmy pri vynútenom obmedzení
hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky regionálneho územného
systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov
územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území,
prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných
ekosystémov a to takto:
3.5.1. pri lesných ekosystémoch zabezpečiť preradenie z lesov hospodárskych do
lesov ochranných, resp. lesov osobitého určenia s osobitým spôsobom
hospodárenia,
3.5.2. pri prvkoch regionálneho územného systému ekologickej stability charakteru
lúčnych porastov prejsť na extenzívne využívanie (pravidelné kosenie,
nepoužívanie agrochemikálií, či už umelých hnojív, alebo ochranných
prostriedkov),
3.5.3. pri prvkoch územného systému ekologickej stability charakteru mokraďných
spoločenstiev, stanovíšť mŕtvych ramien, vodných tokov a ich nív, ale i umelo
založených stanovíšť (zaplavené ťažobné jamy, rybníky a pod.) ponechať vývoj
bez zásahu,
3.6. zabrániť ďalšej monokulturizácii prvkov územného systému ekologickej stability − pri
jednotlivých prvkoch územného systému ekologickej stability podľa potreby zabezpečiť
obnovu pôvodného druhového zloženia − lúk, lesných ekosystémov a pod.,
3.7. prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry mimo komplexov lesov,
aby sa netrieštili, prípadne ich okrajom,
3.8. zamedziť holorubný spôsob ťažby v biokorodoroch, biocentrách a na vyznačených
genofondových plochách,
3.13. eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií,
poľnohospodárskej chemizácie, znečisťovania vodných tokov a pod),
3.15. odstrániť skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov územného systému
ekologickej stability,
3.18. zlepšiť štruktúru využitia zeme výsadbou plôch krajinnej a verejnej zelene; na výsadbu
verejnej zelene v plnej miere využiť nepoužívané plochy pozdĺž antropogénnych
líniových prvkov − cesty, hranice honov, kanály a pod.,
3.19. vytvoriť súbor remízok slúžiacich ako refúgia živočíchov v otvorenej poľnohospodárskej
krajine; pri výsadbe zelene podporovať výber prirodzených spoločenstiev,
3.20. zabezpečiť revitalizáciu tokov a sprietočnenie mŕtvych ramien a oživiť monotónnu
poľnohospodársku krajinu,
3.22. zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam
3.24. zabezpečiť územnú ochranu malokarpatských lesov a alúvia Moravy a Podunajska s
presne vymedzeným funkčným využitím.
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4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno−historického dedičstva
4.1. zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji : územia pamiatkových rezervácií
(Bratislava, Veľké Leváre) pamiatkových zón (Bratislava-CHO, Devínska Nová Ves,
Dúbravka, Lamač, Rača, Rusovce, Vajnory, Záhorská Bystrica, Marianka Modra),
územia historických jadier miest a obcí, známe a predpokladané lokality
archeologických nálezísk a nálezov, národné kultúrne pamiatky (Bratislava – počet 8,
hrad Čerený Kameň, Modra-súbor s vzťahom k Ľ. Štúrovi), kultúrne pamiatky, ich
súbory a areály a ich ochranné pásma, územia miest a obcí, kde je zachytený
historický a stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia, novodobé
architektonické a urbanistické diala, areály architektonických diel s dotvárajúcim
prírodným prostredím, historické technické diela.
4.2. rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie
za kultúrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové
rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné pásma,
4.3. rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich
ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie,
4.5. rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v
oblasti Záhoria, Malých Karpát a ich predhoria a Žitného ostrova,
4.6. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé
etnokultúrne a hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti,
4.7. uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých sídiel mestského a
malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia, vrátane rurálnej
štruktúry v rozptyle,
4.8. rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov,
ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja
(vinohradnícke tradície v Malokarpatskej oblasti, etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území).
5. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry
5.1. rešpektovať, resp. rezervovať koridory železnice medzinárodného významu ako súčasť
multimodálnych koridorov a dopravných sietí, zaradených podľa európskych dohôd
(AGC-AGTC):
5.1.1. trať č.110 132 štátna hranica s ČR-Bratislava-Rusovce-hranica s Rakúskom
(C-E61),
5.4.1. chrániť existujúce koridory železničných tratí na území mesta Bratislavy
a prímestských okresov pre nosný dopravný systém bratislavského regiónu pre
maximálnu kompatibilitu mestského a regionálneho systému na báze
koľajového rozchodu 1435 mm, ktorý umožní v pravidelných taktoch napojiť
parciálne centrá regiónu na jadrové centrum Bratislava s možnosťou
zahustenia zastávok na príslušných železničných tratiach
5.11.1. rešpektovať cestné trasy multimodálnych európskych koridorov IV.,Va.
(diaľnice D1, D2)
5.20. rezervovať priestor pre napojenie priemyselných a technologických parkov na
železničnú trať a to : priemyselný park Malacky juh, priemyselný park Jablonové
a priemyselný park Zohor,
6. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
6.3. rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení,
6.9. podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov a chrániť koridor
pre prívod vody zo Žitného ostrova na Záhorie,
6.10. venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, najmä veľkokapacitných,
6.12. na úseku verejných vodovodov
6.12.3. zabezpečovať podľa návrhu plánu územného rozvoja súlad medzi rozvojom
vodného hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia
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6.13.2.6 vytvoriť v územných plánoch obcí pri existujúcich ČOV dostatočné územné
rezervy pre ich výhľadové rozšírenie na pokrytie nárastu potrieb, aj pre
dobudovanie technológií, zabezpečujúcich vyšší stupeň čistenia odpadových
vôd,
6.16. utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
6.17. spresniť a chrániť koridory napojenia priemyselných parkov na sieť technickej
infraštruktúry,
7. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva
7.2. zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov
a starých environmentálnych záťaží,
7.6. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, recykláciu,
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov.
II. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú :
14. kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s tým spojené zariadenia,
15. trasy verejných vodovodov
15.1. verejných vodovodov na zásobovanie pitnou vodou,
15.2. vodovody na zásobovanie obyvateľstva a priemyselno-technologických
a priemyselných parkov a logistických centier pitnou vodou
18. stavby a zariadenia na zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie
odpadov.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.
137/1982 Zb. zákona č.139/1982 Zb, zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992
Zb., zákona č. 136/1995 Zb., zákona č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č.
286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. , zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č.237/2000
Z.z. zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č.553/221 Z.z. , v znení nálezu Ústavného súdu
SR č.217/2002 Z.z., zákona č.103/2003 Z.z., zákona č.245/2003 Z.z., zákona č.
417/2003 Z.z.,zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č.290/2005
Z.z., a zákona č.479/2005 Z.z., pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.


Všetky údaje týkajúce sa širšieho územia Obce Závod sú premietnuté do materiálu
návrhu.
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2.3

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

2.3.1 Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov
Tabuľka vyjadruje vývoj počtu obyvateľov v obci Závod v sledovaných rokoch sčítania
obyvateľstva.
Ku dňu sčítania obyvateľstva, domov a bytov 25.6.2001 žilo v obci 2 578 obyvateľov.
Obec sa počtom obyvateľov zaraďuje medzi veľké obce.
Rok

Počet obyvateľov

Hustota obyv/ha

1869

1492

1890

1759

1910

1840

1930

2021

1950

2043

1970

2580

0,94

1991

2542

0,92

2001

2578

0,94

2004
31.12.2004

2664

0,97

2007
30.4.2007

2695

0,98

Zdroj : Štatistické lexikóny, údaje zo sčítania obyvateľstva v r.2001, údaje Obce Závod

V období rokov 1869 až 2001 došlo v obci k nárastu o 1 086 obyvateľov. Priemerne
v tomto období narastalo o 150 obyvateľov každých 20 rokov. Najväčší nárast počtu
obyvateľstva bol zaznamenaný v rokoch 1950-1970, kedy obyvateľstvo vzrástlo o 537 osôb.
Najvyšší počet obyvateľov zaznamenala obec v roku 1970. Do roku1991 jeho počet
mierne klesol.
V poslednom desaťročí dochádza k opätovnému nárastu obyvateľstva – index rastu
2001/1991 = 101,4.
Hustota obyvateľstva v obci je v súčasnosti 0,98 obyv/ha.
Od roku 2001 je evidovaný stály ročný nárast počtu obyvateľov.
Národnostná a religiózna štruktúra
Podľa poskytnutých podkladov 96,9 % obyvateľstva sa hlási k slovenskej národnosti,
0,7 % k českej národnosti. 91,7 % obyvateľstva tvorí obyvateľstvo rímsko-katolíckeho
vyznania, 3,6 % obyvateľov obce je bez vyznania.
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Národnosť
slovenská

česká

Náboženské vyznanie
rómska

rímsko- evanj.
katol.

ostatné bez
vyznania

počet obyv.

2 497

17

13

2 363

11

110

94

%

96,9

0,7

0,5

91,7

0,4

4,3

3,6

Zdroj : Údaje zo sčítania obyvateľstva 26.5.2001

2.3.2 Vývojová veková skladba a migrácia obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľstva bola v roku 1991 a 2001 nasledovná :
Počet obyvateľov
1991
Vek

2001

ABS

%

ABS

%

predproduktívny

639

25

464

18

produktívny

1432

56

1676

65

poproduktívny

471

19

438

17

index vitality

136

106

index starnutia

74

94

Zdroj : Štatistický údaj zo sčítania obyvateľstva v r.2001.

V súčasnom období ešte prevláda predproduktívna zložka nad poproduktívnou.
V porovnaní s rokom 1991 došlo v roku 2001 k úbytku detskej zložky o 7 %, výraznému
posilneniu produktívnej zložky o 9 % a poklesu poproduktívnej zložky o 2 %.
V blízkom období príde k nárastu poproduktívnej zložky.
Obec sa týmto vývojom zaraďuje k obciam so starnúcim obyvateľstvom, čo z hľadiska
budúcich reprodukčných procesov nie je priaznivé. Podľa indexu vitality ide o obec so
stagnujúcim typom populácie.
Index starnutia (počet obyvateľov v poproduktívnom veku pripadajúci na 100
obyvateľov v predproduktívnom veku) je v obci 94.
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
V obci žije z celkového počtu obyvateľov 1310 žien, čo je 50,8 % všetkého
obyvateľstva. Index maskulinity dosiahol hodnotu 968 mužov/na 1000 žien.
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Pohyb obyvateľstva
Počet
1991

2001

2542

2578

Natalita

44

27

24

Mortalita

33

25

30

prirodzený prírastok

11

2

-6

Prisťahovaní

52

62

61

Vysťahovaní

60

44

46

saldo migrácie

-12

18

15

celkový prírastok

-1

20

9

spolu obyvateľov

2002

Na rast obyvateľstva v obci vplýva prirodzený aj mechanický pohyb. V roku 2001
ukazovatele prirodzeného prírastku a salda migrácie vykazovali pozitívne hodnoty. V roku
2002 rast obyvateľstva ovplyvňoval iba mechanický pohyb obyvateľstva.
2.3.3 Charakteristika dynamiky sociálneho a ekonomického rastu
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo tvorí obyvateľstvo zamestnané i obyvateľstvo
nezamestnané. Počet ekonomicky aktívnych osôb v obci je ovplyvnený celkovým počtom
obyvateľov a jeho vekovou štruktúrou.
V dobe posledného sčítania obyvateľstva 26.5.2001 bolo v obci 1 467 ekonomicky
aktívnych obyvateľov, čo bolo 57,17 % všetkého obyvateľstva, z toho 769 mužov – 60,79%
a 698 žien – 53,65 %.
Ekonomicky neaktívnych bolo 1 099 osôb z toho detí do 6 rokov 276.
Za prácou odchádzalo z obce 58 % obyvateľov. V priemysle pracovalo 30%,
v poľnohospodárstve 7%. Obec z tohoto pohľadu plní ťažiskovo obytnú funkciu.
Ako cieľ odchádzky do zamestnania dominuje okresné mesto Malacky, Bratislava ako
administratívne a výrobné centrum regiónu..
Nezamestnanosť v obci má klesajúcu tendenciu v absolútnych i relatívnych číslach.
V okrese Malacky sa podarilo v posledných rokoch výrazne znížiť nezamestnanosť –
implantovali sa tam priemyselné parky vyrábajúce pre Volkswagen, vo výstavbe je
priemyselný park Malacky, realizujú sa ďalšie menšie výrobné aktivity, v príprave je výstavba
priemyselného parku Veľké Leváre.
Nezamestnanosť v obci má stály klesajúci trend, lebo podmienky pre zvyšovanie
pracovných príležitosti sa zlepšujú.
Na trhu práce je vysoká miera nezamestnaných vo veku nad 40 rokov a u osôb
s nízkym vzdelaním.
Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený reprodukciou obyvateľstva i možnosťami
a rozsahom vytvorenej ponuky novej bytovej výstavby. Spätné možnosti bytovej výstavby
pozitívne ovplyvnia migráciou obyvateľstva. Tým, že v mestách dochádza k stagnácií bytovej
výstavby, dochádza v obciach postupným zabezpečovaním vhodných nových plôch, hlavne
na rodinné bývanie, k migrácií z miest na vidiek a k prevádzkovej stabilizácií a rozvoju
vidieckych sídiel.

Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
A. Textová časť

29

-

Tento postup je očakávaný aj v rozvojovej prevádzke obce Závod, ktorá :
je v dobrej dopravnej dostupnosti ku okresnému centru Malacky a regionálnemu centru
Bratislava,
je situovaná v dobrom prírodnom prostredí,
má už vybudovanú dobrú sieť občianskej vybavenosti a má plošne podmienky pre jej
ďalší rozvoj.
má už vybudovaný systém potrebnej technickej infraštruktúry, ktorý je možné ďalej
rozvíjať.

Rozvojové ciele


Vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce, pre tvorbu nových
pracovných príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území obce je jedným zo základných
cieľov rozvoja .
V prípade dosídlovania zo širšieho zázemia pôjde o pohyb za prácou najmä pri realizácií
uvažovaného programu rozvoja funkcie priemyselnej a poľnohospodárskej výroby.



Nárast obyvateľstva obce je možné dosiahnuť ťažiskovo zo zdrojov z dosťahovania
obyvateľov v produktívnom veku do obce a to v rámci vnútroregionálnej migrácie
predovšetkým z mestských centier za kvalitným vidieckym bývaním, resp. za zdrojom
práce.



Nakoľko pri trvalej migrácii prevládajú mladšie vekové kategórie obyvateľstva (do 40
rokov), dosídlovanie môže mať priaznivý vplyv na demografický vývoj a vekové zloženie
obyvateľstva obce v budúcnosti.



V súvislosti s úvahami o dosídlovaní obyvateľov do obce z mestských centier, resp. iných
regiónov Slovenska je potrebné zohľadniť skutočnosť sociálnej a ekonomickej
štrukturalizácie obyvateľstva, diferenciáciu ekonomických či záujmových vzťahov.



Vývoj zamestnanosti v zariadeniach verejných služieb bude v obci podmienený
predovšetkým demografickým rastom a štruktúrou obyvateľstva.



Významným novým vývojovým okruhom zamestnanosti bude sektor cestovného ruchu
a rekreácie.
Obec sa bude v ďalšom období rozvíjať na osídlenie s funkciou lokálneho sídelného

centra.
V tom zmysle je v územnom pláne navrhovaný rozvojový program bývania,
občianskej vybavenosti a výrobných aktivít, ktoré v súhrne budú znamenať výrazný nárast
pracovných príležitostí :


v primárnom, resp. sekundárnom výrobnom sektore
- v rámci navrhovaných priemyselných areálov,
s predpokladom vzniku cca 200 nových pracovných príležitosti
- v rámci navrhovaného areálu miestnej komunálnej výroby,
s predpokladom vzniku cca 40 nových pracovných príležitosti
- v rámci súčasných a rozvojových areálov stavebnej výroby,
s predpokladom vzniku cca 50 nových pracovných príležitosti
- v rámci predpokladanej intenzifikácie poľnohospodárskej výroby,
s predpokladom vzniku cca 30 nových pracovných príležitosti



v terciálnom výrobnom sektore
- v rámci rozvojového programu občianskej vybavenosti a služieb,
s predpokladom vzniku cca 100 nových pracovných príležitosti
- v rámci navrhovaného vybavenia cestovného ruchu, rekreácie, športu
s predpokladom vzniku cca 20 nových pracovných príležitosti

Spolu je predpoklad, že pri realizácií navrhovaných pracovných aktivít by sa vytvorilo
v obci a jej katastri cca 440 nových pracovných príležitostí.
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2.3.4 Domový a bytový fond
Vývoj počtu domov v obci
Podľa štatistických podkladov o obci Závod bol vývoj rastu počtu domov v štruktúre
zástavby obce nasledovný :
Rok
počet
domov

1890

1910

1930

1950

1970

1991

2001

306

375

381

418

603

739

907

Štruktúra domového a bytového fondu
Od roku 1890 sa počet domov v obci strojnásobil. Počet domov vzrástol od roku 1991
o 168. V roku 2001 bolo v obci 907 domov, z toho 733 trvale obývaných a 174 neobývaných.
Priemerný vek domu je 36 rokov.
Domov v obci bolo spolu
907
- z toho rodinných domov
728
bytových domov
2
Na jeden trvale obývaný byt pripadá 3,4 trvale bývajúcich osôb, 64,1 m2 obytnej
plochy a 3,64 obytných miestností.
Tieto údaje sú vyššie ako je okresný priemer.
Domy
spolu

trvale obývané domy
spolu
z toho RD

Neobývané
domy

byty
spolu

trvale obývané byty
spolu
z toho v
RD

Neobývané
Byty

907

733

728

174

927

744

725

183

100%

80,1

99,3

19,9

100

80,3

97,4

19,7

Zdroj : Štatistické údaje zo sčítania obyvateľstva 2001

Zo 183 neobývaných bytov je 15 % určených na rekreáciu, 8,2 % je nespôsobilých
na bývanie, 12 % je v pozostalom a súdnom konaní.
Dôvody neobývanosti bytov boli nasledovné :
- zmena užívateľa
–
- rekreačné účely – ako druhé byty
– 28
- uvoľnené na prestavbu
–
- nespôsobilé na bývanie
–
- v pozostalosti, súdnom konaní
–
- z iných dôvodov
–
Konkrétne údaje o počtoch neboli zistené.
Veľkostná štruktúra, zaľudnenosť a technické vybavenie trvalo obývaných bytov
Podľa údajov z posledného sčítania obyvateľstva k 30.6.2001 je hodnotenie bytového
fondu v priemerných prepočtoch nasledovné :
Trvalo bývajúce osoby na 1 trvalo obývaný byt
3,51
Obytná plocha v m2 na 1 trvalo obývaný byt
nezistené
Obytné miestnosti na 1 trvalo obývaný byt
nezistené
Trvalo bývajúce osoby na 1 obytnú miestnosť
nezistené
Obytná plocha v m2 na osobu
nezistené
Podiel trvalo obývaných bytov s 3 a viac obytnými miestnosťami - nezistené.
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Štatistické údaje o :
- vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva,
- vekovej štruktúre trvalo obývaných domov a bytov,
- počtoch cenzových a bytových domácnosti,
v obci počas spracovania prieskumov a rozborov neboli k dispozícií.
Rozvojové ciele
V demografickom a socioekonomickom vývoji sú nasledovné východiská pre územný
rozvoj obce :


Rozvojovým cieľom v celkovom vývoji obyvateľstva obce je vytváranie podmienok pre
postupný nárast počtu obyvateľov v obci a priaznivý demografický vývoj.



Vo vývoji počtu obyvateľov obce je riešený nárast tak, aby sídelná veľkosť obce k
návrhovému obdobiu územného plánu roku 2020 vzrástla zo súčasného stavu cca 2 695
(stav k 30.4.2007) do veľkostnej kategórie obce cca 3 270 obyvateľov. Tento
rozvojový model v budúcich 11. rokoch znamená nárast počtu cca nových 575
obyvateľov, čo predstavuje priemerný ročný prírastok cca 52 nových obyvateľov.

Pri rozvoji obce pôjde predovšetkým o vytvorenie územných podmienok pre bytovú
výstavbu :



pre potreby, ktoré treba očakávať v súvislosti s tvorbou nových domácností a mladých
rodín, ktoré budú mať ambície na vlastný byt,
pre požiadavky bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného štandardu
bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho objektového fondu, ako aj
formou novej výstavby,



ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvateľov zo širšieho územia regiónu,
ktorí majú v obci pracovné podmienky (resp. budú mať ponuku), resp. majú ambície bývať
vo vidieckom prostredí,



pre hospodárske aktivity, ktoré budú v katastri obce rozvíjané v záujme zvýšenia
zamestnanosti obyvateľstva obce ako lokálneho sídelného centra a tiež pre dostredivý
okruh menších obcí.

2.4 Návrh rozvoja katastrálneho územia obce, širšie vzťahy začlenenia obce do
systému osídlenia
2.4.1 Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové
usporiadanie katastrálneho územia obce, ich vplyv na socioekonomický
potencionál a územný rozvoj obce
Obec Závod je administratívno-správne súčasťou Bratislavského kraja a jeho
severného okresu Malacky. Od krajského mesta a hlavného mesta SR leží vo vzdialenosti 45
km.
Okres Malacky má rozlohu 949,60981 km2, pri sčítaní obyvateľov k 26.5.2001 tu žilo
64 354 obyvateľov v 26 obciach s priemernou hustotou 68 obyvateľov na 1 km2.
Územie okresu je krajinou nížinného charakteru s ťažiskovým využitím pre
poľnohospodársku výrobu, ktorej zodpovedá aj charakter osídlenia s pomerne rovnomerným
rozložením bodovo lokalizovaných vidieckych sídiel.
Osídlenie okresu okrem prírodných daností formovali aj historické vlastníckej vzťahy
k pôde a civilizačný vývoj - predovšetkým historické cestné trasy.
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Podľa ÚPN VÚC Bratislavský kraj je obec Závod súčasťou 3. sídelnej rozvojovej osi
regionálneho významu s vidieckymi sídlami v severnom smere Malacky - Veľké Leváre Závod - Moravský Sv.Ján - Sekule - Borský Sv.Jur - Kúty.
Okresné mesto Malacky má rozvojovú funkciu terciálneho subregionálneho centra
pre okolité spádové obce s hospodárskou a obslužnou bázou. Do tohto spádového okruhu
patrí aj obec Závod.
Pre obec Závod v predmetnej sídelnej osi je určená funkcia centra lokálneho
významu, kde bude zabezpečované komplexné základné vybavenie aj pre obyvateľov
najbližších priľahlých obcí.
Obec s bohatou históriou sa postupne s cestnej dediny vyvinula v kompaktnej
urbanistickej štruktúre, ktorá sa vyvinula pozdĺž ciest do spoločensky významného
poľnohospodárskeho a priemyselného výrobného sídla na rovinnom území severnej časti
Záhorskej nížiny
Pre prevádzku obce je výrazným prínosom vybudovaná časť občianskej vybavenosti,
bývania a inžinierskej vybavenosti – verejný vodovod, elektrifikácia, plynofikácia obce.
V extraviláne obce boli vývojovo rozvíjané komunálno-výrobné funkcie : hospodárský
dvor Poľnohospodárskeho družstva, výrobno-prevádzkový areál NAFTY, a.s., KOVEL Kovoelektro a ďalšie menšie podnikateľské areály.
Obec leží severne od administratívneho centra okresu Malacky, ktoré je vzdialené
15km.
Dopravne je obec sprístupnená komunikačne a osobnou železničnou dopravou :
- zo západnej strany od štátnej cesty I/2 Bratislava – Malacky – Kúty, ktorá prechádza juhoseverne západnou časťou katastra, napojovacou
odbočkou cesty III/00250, ktorá
prechádza priečne cez obec,
- juho-severným smerom prechádza obcou cesta III/00232 od Malaciek a Veľkých Levárov,
ktorá vedie ďalej do Moravského Svätého Jána a Sekúl,
- zo severovýchodnej strany od Borského Svätého Jura – miestnej časti Tomky, prechádza
do obce cesta III/50317.
Cez kataster obce prechádza aj diaľnica D2 medzinárodného cestného ťahu E-63
Bratislava – Kuty – hranica s Českou republikou, ale táto nemá priame napojenie na miestnu
cestu sieť. Najbližšie diaľničné križovatky sú v Malackách a pri Kútoch. Na území katastra
obce je vybudované jednostranné diaľničné odpočívadlo smere na Kúty s motelovou
vybavenosťou, ktorá však toho času nie je v prevádzke.
V ÚPN je riešený evidovaný záujem obce, aby bol v rámci mikroregiónu okolitých obcí
riešený cestný vjazd a výjazd na diaľnicu.
Západným okrajom zástavby obce prechádza z juhu na sever železničná trať č. 110
Bratislava – Kúty – hranica s ČR v rámci medzinárodného ťahu E61. Trať tohto ťahu je
v stavebnej prestavbe pre zabezpečenie premávky na prevádzkovú rýchlosť vlakov 160
km/hod.
Do riešenia je z ÚPN VÚC Bratislavského kraja prebratý stanovený multimodálny
koridor trasy železnice v dopravnej sieti podľa európskych dohôd (AGC, AGTC) Bratislava –
Brno.
2.4.2 Väzby obce na záujmové územie
V štruktúre osídlenia predmetnej časti okresu Malacky má katastrálne územie obce
Závod nasledovné susediace katastrálne územia sídiel :





zo severnej strany - obce Moravský Svätý Ján, Borsky Svätý Jur,
z východnej strany - obec Lakšárska Nová Ves, Studienka,
z juhovýchodnej strany - Vojenský obvod Záhorie,
z juhozápadnej strany – Veľké Leváre.
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Významným prírodným fenoménom prevádzky katastrálneho územia obce je rovinná
poľnohospodárska krajina Borskej nížiny s komplexmi Borských lesov.
Výrazný obrat v prevádzke tejto časti regiónu okresu Malacky a záujmového územia
obce Závod nastane po realizácií plánovanej križovatky na diaľnici D2 – Veľké Leváre.
Po otvorení prevádzky tejto diaľničnej križovatky sa zmení aj celé súčasné ťažisko
hlavnej dopravnej prístupnosti cestnou dopravou v tejto časti regiónu.
Výrazne sa zvýši dopravná záťaž tranzitu cez obec na regionálnej ceste III/00232
hlavne pre osobnú a nákladnú dopravu v prepojení sídelnej štruktúry severne a východne od
katastra Závodu - Moravský Svätý Ján, Borsky Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves, Studienka
atď., nakoľko ďalšia diaľničná križovatka je až v Kútoch
Na túto vývojovú skutočnosť je potrebné riešiť príslušné opatrenia v prevádzke cesty
III/00232 v katastrálnom území obce Závod a hlavne v priebehu tejto cesty cez jej zastavané
územie.
2.4.3

Funkcie obce saturované v záujmovom území

V súčasnej prevádzke obce a jej katastrálneho územia sú v širšom záujmovom území
riešené nasledovné prevádzkové funkcie :


v rámci mesta Malacky, hlavného mesta Bratislavy
– vyššia občianska vybavenosť - obchody a služby základnej a občasnej potreby,
- dochádza študentov do systému stredného školstva,
- zdravotná starostlivosť – spádová poliklinika,
nemocnica,
- spádová sociálna starostlivosť,
- kultúrne,
športové
a
spoločenské
podujatia
a zariadenia,
– vysoký stupeň zamestnanosti obyvateľov,



v rámci obce Veľké Leváre,
– stanica nákladná železničná doprava,
– vyššia technická infraštruktúra.

V rámci spracovania územného plánu obce je časť saturovaných funkcií v okolitom
osídlení riešená prevádzkovo v rámci navrhovanej vybavenosti obce v zmysle sledovanej
koncepcie tvorby podmienok pre komfortný život obyvateľov a určenej funkcií obce ako
centra lokálneho významu.
2.4.4

Stanovenie urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania, funkčného
využitia a kompozície katastrálneho územia obce

Záujmové územie katastrálneho územia obce sa v územnom pláne rieši v súlade so
stanovenou urbanistickou koncepciou rozvoja a prevádzky regiónu v Územnom pláne
veľkého územného celku Bratislavský kraj.
Obec je súčasťou :


radiálnej záhorskej rozvojovej sídelnej osi Bratislavského kraja v smere Bratislava Malacky v jej ďalšom pokračovaní severným smerom pomoravská komunikačno –sídelná
rozvojová os na Kúty a štátnu hranicu s ČR,



3. sídelnej rozvojovej osi regionálneho významu s vidieckymi sídlami v severnom smere
Malacky - Veľké Leváre - Závod - Moravský Sv.Ján - Sekule – Borský Sv.Jur - Kúty.



mesto Malacky má rozvojovú funkciu terciálneho subregionálneho centra pre
okolité spádové obce s hospodárskou a obslužnou bázou.
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Katastrálne územie obce Závod je súčasťou krajinného prostredia Záhorskej nížiny
s vyhlásenými a navrhovanými chránenými územiami, ktorých stanovený režim možného
využívania podľa zákona č. 543/2001 Z.z. o štátnej ochrane prírody a krajiny je v rozvojovej
koncepcii návrhu územného plánu plne rešpektovaný :
- územie Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
- územie Štátnej prírodnej rezervácie Abrod,
- územia ochrany prírody európskeho významu v rámci siete NATURA 2000 – SKUEV
0117 Abrod na hranici k.ú s Veľkými Levármi, SKUEV 0166 Ciglat ( k.ú. Závod,
Moravský Sv.Ján),
- navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie,
- biokoridor regionálneho významu Lakšársky potok.
V návrhu sú riešené prvky miestneho systému ekologickej stability so zameraním na
tvorbu kvalitnej krajinnej štruktúry v rámci katastrálneho územia obce.
V katastrálnom území obce sú vymedzené :
koridory dopravných zariadení - hlavného železničného ťahu Bratislava - Břeclav,
- diaľnice D2 Bratislava - Kúty - ČR,
dobývacie priestory Závod a Studienka - Závod so sieťou ťažobných zariadení určených
na ťažbu zemného plynu s ochrannými a bezpečnostnými pásmami týchto zariadení,
koridory technickej infraštruktúry – kapacitných elektrických vedení, vysokotlakových
plynovodov.
Všetky tieto stanovené plošné a prevádzkové obmedzenia iného využívania územia
sú v návrhu územného plánu rešpektované.


Obec Závod je na uvedenej sídelnej osi určená ako rozvojové vidiecke centrum
lokálneho významu, kde bude zabezpečované komplexné základné vybavenie pre
obyvateľov obce.
Obec sa bude rozvíjať s hlavnými prevádzkovými funkciami
- bývanie, občianska vybavenosť, výroba, cestovný ruch, rekreácia.



Samostatná urbanizovaná lokalita Priečne je riešená s návrhom skvalitňovania, súčasnej
funkcie výroby bez ďalšieho územného rozvoja.



Samostatná urbanizovaná lokalita Šišulákov mlyn je riešená v zmysle doterajšej
funkčnosti na rekreačné aktivity bez ďalšieho územného rozvoja podľa prevádzkových
podmienok v bezpečnostnom pásme vysokotlakového plynovodu, ktoré určí jeho
správca.



Samostatná urbanizovaná lokalita U Janečkov je riešená v zmysle doterajšej funkčnosti
pre solitérne bývanie bez ďalšieho územného rozvoja.



Návrh na prevádzkové skvalitnenie vybavenosti parkovacieho a oddychového miesta
Závod v prevádzke diaľnice D2 v smere Malacky-Kúty
Obdobné oddychové vybavenie v základnej ponuke služieb je navrhnuté aj na druhej
strane prevádzky diaľnice D2 je v smere Kúty – Malacky.



V širších prevádzkových vzťahov je riešené napojenia miestnej cestnej siete na diaľnicu
D2 v priestore Veľké Leváre, ktoré skvalitní cestnú dopravnú obsluhu okolitých obcí
mikroregiónu – Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Studienka, Lakšárska Nová Ves,
Moravský Ján.



Stanovený je záväzný regulatív vylúčenia tvorby nových urbanizovaných lokalít bývania
vo voľnej krajine katastra obce.



Pre samostatné areály výroby sú stanovené záväzné regulatívy :
- rozvoj bude riešený prioritne formou intenzifikácie súčasného územia,
- bude riešené skvalitnenie okolitého prostredia areálov so systémovými výsadbami
izolačnej zelene.
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Riešený je návrh funkčného rozvoja výrobnej zóny so sledovaným princípom, aby jeho
ďalšia prevádzka nebola rušivá vo vzťahu k obytným zónam obce a v kompozícií
krajinného prostredia.



Pre areál poľnohospodárskej výroby v extraviláne obce je riešený návrh na viacúčelovú
funkčnosť výroby s regulatívmi na jeho rozvoj prioritne formou intenzifikácie súčasného
územia, skvalitnenie okolitého prostredia so systémovými výsadbami izolačnej zelene.



Stanovený je regulatív pre pripravovaný Projekt pozemkových úprav, aby boli
veľkoplošné lány poľnohospodárskej pôdy v rovinnej krajine rozčlenené na menšie
plochy rastlinnej výroby s výsadbami izolačných a vetrolamových pásov drevín pre
ochranu pôdy pred veternou eróziou a vysýchaním.



Riešený je návrh na úpravu križovatky ciest I-2 a III/00250 s obojstrannými odbočovacími
pruhmi na štátnej ceste tak, aby bola v jej prevádzke zabezpečená bezpečnosť cestnej
dopravy.



Riešený je rozvoj značkovaných turistických a cykloturistických chodníkov s cieľom
zvýšenia ponukových aktivít pre turizmus a rekreáciu v regióne s vybavenými
oddychovými miestami v určených atraktívnych bodoch.



Inžinierska vybavenosť územia je riešená podľa vývojových potrieb rozvoja obce
a jednotlivých urbanizovaných lokalít.



Riešené sú príslušné organizačné regulatívy na skvalitnenie krajinno-ekologickej
štruktúry poľnohospodárskej krajiny katastra obce a celkové zapojenia rozvojového sídla
a jeho samostatných urbanizovaných miestnych častí do charakteru tohoto typu krajiny.



Riešené sú príslušné organizačné regulatívy pre podmienky prevádzky a ochrany
brehových lužných lesov pozdĺž potokov a kanálov v katastrálnom území obce.

2.5.

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového, funkčného usporiadania
a kompozície obce

2.5.1 Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie
Urbanistická koncepcia rozvoja obce v územnom pláne je riešená v súlade s §2 ods.
d) a i) stavebného zákona v časovom a vecnom programe k návrhovému obdobiu roku
2021.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov je pre sídlo s viac ako 2000 obyvateľov spracovaná
etapa Koncept územného plánu obce v dvoch základných variantoch návrhu rozvoja
vybratých ťažiskových rozvojových funkcií.
Súčasťou riešenia sú aj koncepčné námety územnej rezervy vybratých funkcií pre
ďalšie výhľadové obdobie.
Územný rozvoj obce je riešený v súlade :


so
sledovaným
urbanisticko-demografickým
a socio-ekonomickým
rozvojom
Bratislavského kraja a okresu Malacky tak, aby sa nezmenil typický urbanisticky
charakter a kompozícia vidieckeho sídla v poľnohospodárskom krajinnom prostredí
Záhorskej nížiny,



so stanovenými cieľmi Zadania pre ÚPN obce intenzifikáciou jej súčasnej zástavby
a postupným etapovitým rozširovaním zastavaného územia obce,
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so stanovenou funkčnosťou obce Závod ako vidieckeho sídla lokálneho významu , ktoré
je v sieti sídiel kohézneho pólu rastu pre účely realizácie Národného strategického
referenčného rámca v rokoch 2007 – 2013.

Základným cieľom v celkovom vývoji obyvateľstva obce je vytváranie podmienok pre
priaznivý demografický vývoj a postupný nárast počtu obyvateľov v obci k návrhovému
obdobiu.
2.5.2 Vymedzenie plôch pre bývanie, občiansku vybavenosť, rekreáciu , výrobu,
dopravu , zeleň a ostatných plôch
V návrhu územného plánu sú k obdobiu 2021 riešené nasledovné rozvojové ciele
urbanistickej koncepcie usporiadania a funkčného využitia obce a jej bezprostredného
zázemia :


Územný rozvoj obce je riešený intenzifikáciou jej súčasnej zástavby a postupným
rozširovaním zastavaného územia na disponibilných plochách podľa vyhodnotenia v
prieskumoch a rozboroch, resp. zhodnotených plochách v rámci spracovania návrhu, kde
nie je obmedzenie vo vzťahu k stanoveným ochranným pásmam, melioračným úpravám
na poľnohospodárskej pôde a so sledovaným zachovaním charakteristickej kompozície
obce v krajinnom prostredí Záhorskej nížiny.



Hmotovo - priestorová kompozícia obce je riešená v charaktere a mierke architektúry
vidieckych sídiel a s rešpektovaním miestnych špecifík krajinného prostredia.
V návrhu je sledovaný koncepčný cieľ tento charakter krajinnej kompozície rovinnej
poľnohospodárskej krajiny príslušne skvalitniť aktívnymi opatreniami.
Súčasnými priestorovými výškovými dominantami v rovinnej poľnohospodárskej krajine
sú v rámci obce veže kostolov, vodojem v poľnohospodárskom areáli, a výškové objekty
výroby plynárenskeho podniku v južnej polohe extravilánu obce.



Územný rozvoj obce je riešený s princípom zachovania charakteru kompaktnej uličnej
zástavby obce a vytvorením diferencovaných funkčných zón v urbánnej štruktúre jej
zástavby a na obvode.



V rozvoji je sledovaný kompozičný princíp zachovania pôvodnej štruktúry zástavby
centrálnej časti obce. ktorá sa vyvinula z historickej cestnej dediny s kompaktnou
vretenovitou širokou uličnou zástavbou rodinných domov a veľkými záhradami v zadných
traktoch pozemkov
s priestorovými
dominantami kostolov, objektov vybavenosti
a parku. Centrálna časť obce je riešená urbanisticko-architektonickou dostavbou
funkčných objektov občianskeho vybavenia, s príslušným architektonicko-sadovníckym
dopracovaním, režimom obmedzenia pohybu motorovej dopravy a s tvorbou peších
priestorov, siete chodníkov a priestorov zelene.
Pre nadväzné projektové riešenie tohto návrhu ťažiska štruktúry obce sú stanovené
konkrétne urbanisticko-architektonické a krajinno-sadovnícke regulatívy a grafický ideový
urbanistický návrh.



Riešený je návrh nových súborov bývania v prelukách a vo vhodných polohách po
obvode súčasnej zástavby obce s ťažiskovou formou individuálnej rodinnej zástavby
a príslušnou spádovou základnou občianskou vybavenosťou.



Navrhnutý je rozvoj športovo-rekreačného areálu obce.



V zástavbe obce je riešená rozvojová ponuková vybavenosť pre turizmus a rekreáciu .



Riešený je návrh aktivácie činnosti v areáli bývalého poľnohospodárskeho dvora, kde je v
súčasnosti prevažne nevhodná zástavba a zdevastované celé prostredie, na novú
polyfunkčnú hospodársku činnosť s regulatívmi pre zabezpečenie :
- lepšej kultúry prostredia a architektúry objektov a oplotenia v kontakte hospodárskeho
dvora s obytnou zónou sídla,
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- systémovej výsadby izolačnej zelene po obvode areálu.


V priamej väzbe na juhozápadný okraj zástavby obce je riešený rozvoj funkcie výroby
formou ponukovej plochy priemyselnej zóny s príslušným dopravným cestným
sprístupnením.



Riešený je návrh na osadenie protihlukových bariér a riešenia systémovej izolačnej
zelene v evidovanom priestore diaľnice D2, ktorý je v kontaktovej polohe s obytnou
zónou obce.



Obdobne je riešená protihluková clona izolačnej zelene v evidovanom priestore hlukovej
kolízie železničnej trate, ktorá je v kontaktovej polohe s obytnou zónou obce.



Riešený je návrh dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom
priebehu ciest III/00232 a III/00250 cez zastavané územie obce.



Riešený je návrh mimoúrovňového nadchodu cesty II/00250 cez železničnú trať podľa
sledovanej koncepcie zrýchlenia hlavného železničného ťahu Bratislava - Břeclav
V rámci toho je riešený aj návrh novej osobnej železničnej stanice obce.



Riešený je systém peších chodníkov a trás v zastavanom území obce a v priechode do
extravilánu.



Riešený je návrh postupného kompletovania technickej infraštruktúry.



Riešené sú opatrenia na skvalitnenie životného prostredia v obci a celom katastrálnom
území.



V celkovej kompozícií sídla nie sú riešené žiadne nové výškové dominanty. Riešené sú
príslušné organizačné regulatívy na celkové skvalitnenie kompozičného zapojenia
rozvojového sídla do charakteru tohto typu rovinnej poľnohospodárskej krajiny.

2.5.3 Zásady ochrany a využívania kultúrnohistorických a výtvarných hodnôt
V obci sa nachádzajú evidované kultúrne pamiatky zapísane v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok SR :
- rímsko-katolícky kostol na cintoríne, pôvodne gotický,
- rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archaniela, neogotický.
V obci a jej okolí je rad ďalších objektov ľudového bývania, občianskeho vybavenia
a výtvarných diel, ktoré majú svoju kultúrno-historickú a výtvarnú hodnotu a dotvárajú
kultúrno-historický charakter sídla a tejto časti regiónu.
Nadväzne na uvedený popis kultúrnych pamiatok a objektov pamiatkovej hodnoty
v prieskumoch a rozboroch sú v územnom pláne riešené nasledovné postupy :


Návrh urbanisticko-architektonického skvalitnenie prostredia okolo všetkých kultúrnych
pamiatok a objektov pamiatkového záujmu tak, aby boli atraktívnou súčasťou zástavby
obce a miestami oddychu ;
ťažiskom tohto riešenia je centrálna časť obce s návrhom vhodnej prestavby objektov
občianskeho vybavenia, tvorbou peších priestorov, drobnej architektúry, revitalizáciou
parkových priestorov, vzrastlej zelene tak, aby sa ulice s pôvodnou zástavbou, areál
kostola a areál cintorína stali atraktívnym spoločenským vybavením obce.



V štruktúre pôvodnej rozšírenej uličnej zástavby v centrálnej časti obce
nebolo
v historickom vývoji vytvorené funkčné námestie so sústredením spoločenského života
obyvateľov.
V koncepte riešenia územného plánu je variantne navrhnuté vytvorenie tzv. obecného
námestia s funkčnou vybavenosťou, architektonicko-výtvarným stvárnením.



Zachované súbory pôvodnej kompaktnej uličnej zástavby s hodnotnou architektúrou
v centrálnej časti sídla s historickým kompozičným charakterom pôvodnej uličnej
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zástavby podľa vymedzenia v urbanistickom výkrese sú navrhnuté na revitalizáciu podľa
osobitných urbanisticko-architektonických regulatív tak, aby sa zvýraznila kultúrna
hodnota sídla a zvýšila sa jeho atraktivita pre turistickú návštevnosť.
Súčasťou tohto riešenia zvýšenia kultúrnej hodnoty sídla je aj tvorba systému sídelnej
zelene so zapojením súčasných plôch parčíkov a zelene v zastavanom území, riešenie
ich revitalizácie a previazania na krajinnú zeleň.



V rámci katastra obce je stanovený koncepčný princíp riešiť skvalitnenie prostredia okolo
všetkých sakrálnych a pamätných objektov pri cestách vo voľnej krajine, ktoré významne
dotvárajú kultúrno-historický a krajinný obraz Záhorskej nížiny - kaplnky, kríže.



Navrhnuté je aby Obec Závod využila ponukový metodický program Ministerstva kultúry
SR a Pamiatkového úradu SR, aby si obec v zmysle §14 ods.4 pamiatkového zákona
zabezpečila vypracovanie evidencie pamätihodnosti obce. Do evidencie je možné zaradiť
okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórií
a osobnostiam obce. Evidenciu by mala tvoriť dôkladná fotodokumentácia, základný opis
umiestnenia, lokalizácie, rozmery, techniku, materiál, iné skutočnosti s príslušnou
metodikou spracovania a vedenia evidencie.
Podľa takto spracovaného materiálu je možné sa uchádzať o finančné príspevky pre
obnovu a prevádzku pamätihodnosti obce.



Stanovený je záväzný organizačný regulatív pre investorov, resp. stavebníkov riešiť
vyplývajúce povinnosti v zmysle §30 a §41 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov, nálezísk
a pamiatkového fondu s podmienkou, že Krajský pamiatkový úrad v Bratislave vo svojich
vyjadreniach v územných a stavebných konaniach určí, že v oprávnených prípadoch
bude nutné zabezpečiť archeologický výskum.

2.6. Návrh funkčného využívania územia obce s určením prevládajúcich funkčných
plôch
V ÚPN obce je stanovená nasledovná štruktúra urbanistických funkčných plôch :
A1–

Plochy pôvodnej historickej štruktúry zástavby obce s prevahou obytných domov,
so zachovalou regionálnou architektúrou v centrálnej časti obce vretenovito
usporiadanou, s návrhom na zapísanie do zoznamu pamätihodnosti obce.

A2–

Plochy rodinných domov a ojedinelou občianskou vybavenosťou v zástavbe, s väzbou
na pôvodnú štruktúru zástavby viazanú na hlavnú cestnú sieť v severnej, južnej
a západnej polohe obce, charakteristickou architektúrou a obdobím realizácie tvoria
medzistupeň medzi súčasnou a historickou zástavbou.

A3–

Plochy rodinného bývania, občianskej vybavenosti v nových častiach obce s
novodobou štruktúrou zástavby a novodobou architektúrou.

B1–

Plochy novej zástavby bývania v rodinných domov.

B2–

Plochy novej zástavby v malopodlažných bytových domoch a so základnou
občianskou vybavenosťou.

OV–

Plochy občianskej vybavenosti.

Š–

Plochy športovej vybavenosti.

R–

Plochy cestovného ruchu a rekreácie.

V –

Plochy priemyselnej výroby a skladového hospodárstva.
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PV –

Plochy polyfunkčnej výroby.

RV –

Plochy miestnej remeselnej malovýroby.

DV–

Plochy dopravnej vybavenosti.

TV –

Plochy technickej vybavenosti.

Rozvrhnutie uvedených funkčných plôch je uvedené v grafickej časti ÚPN, podrobný
popis je uvedený v texte Záväznej časti B
2.7. Návrh riešenia bývania, občianskej a sociálnej vybavenosti, výroby a rekreácie
2.7.1

Návrh riešenia bývania

Pri rozvoji obce v návrhovom období do roku 2020 pôjde predovšetkým o vytvorenie
územných podmienok bytovej výstavby :


pre potreby, ktoré treba očakávať v súvislosti s tvorbou nových domácností a mladých
rodín, ktoré budú mať ambície na vlastný byt,



pre požiadavky bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného
štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou jestvujúceho objektového fondu,
ako aj formou novej výstavby,



ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvateľov zo širšieho územia regiónu,
ktorí majú ( resp. budú mať ponuku ) v obci nové pracovné podmienky, resp.
majú ambície bývať vo vidieckom prostredí.

V Zadaní pre ÚPN obce bol rozvoj bývania pre návrhové obdobie územného plánu do
roku 2021 stanovený do modelovej kapacity cca 250 nových bytov. Výpočet vychádza
z predpokladu priemernej obložnosti 2,5-2,7 obyv./byt v novej zástavbe pre sledovaný
nárast cca 600 nových obyvateľov obce, t.j. s nárastom počtu 2 578 obyvateľov z obdobia
sčítania 26.5.2001 na návrhový stav cca 3 000 - 3 200 obyvateľov v časovom horizonte k
návrhovému roku ÚPN 2020.
Počas spracovania konceptu ÚPN a vyvolaných rokovaní bolo vyhodnotené, že
funkciu bývania je potrebné riešiť vo väčšej ponukovej kapacite z ohľadom na disponibilitu
vhodných plôch pre rozvoj.
Navrhnutý je rozvoj bytového fondu formou rodinných domov a bytových domov na
základe urbanisticko-demografických princípov v kapitole 2.3 s nasledovnými konkrétnymi
postupmi :
a. priebežným skvalitňovaním súčasného bytového fondu – na plochách A1-A3
z vlastnej iniciatívy vlastníkov domov a bytov, využitie rezerv, ktoré
predstavuje
neobývaný, resp. prechodne obývaný domový a bytový fond v pôvodnej zástavbe
v súlade so stanovenými podmienkami regulatív územného plánu,
navrhnuté zobytnenie neobývaných bytov – predpoklad z evidovaných 183 bytov zobytniť
cca 40%, t.j cca 70 bytov v rodinnej zástavbe,
b. dostavbou voľných prelúk – na plochách A2-A3 v rámci súčasnej uličnej zástavby na
pozemkoch v zastavanom území obce podľa ÚPN, využitím dopravne prístupných záhrad
rodinnej zástavby obce na zahusťovanie ďalšími rodinnými domami, po dohode o využití
pozemkov v osobnom vlastníctve a v súlade so stanovenými regulatívmi územného plánu
navrhovaná kapacita - cca 24 rodinných domov,
c. návrhom nových lokalít – s funkciou B1 - bývanie v rodinných domoch
– s funkciou B2 - bývanie v bytových domoch
po obvode zástavby sídla v súlade so stanovenými regulatívmi územného plánu :
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Stanovený je modelový koeficient priemernej obložnosti 2,7 osôb/byt, ktorý vychádza
z predpokladu vývojového zvyšovania štandardu a kvality bývania v regióne.
Nové plochy s funkciou B1 – bývanie v rodinných domoch
- v zastavanom a mimo zastavaného územia
B1/1 - Centrum
B1/2 - Plav
- v zastavanom území
B1/3 - Mláka
B1/4 - Záhrady
- mimo zastavaného územia

cca 42 b.j.
cca 16 b.j
28 bj
32 bj

- rodinné domy
- rodinné domy
- rodinné domy
- rodinné domy

18 bj.
50 bj
50 bj.
38 bj.
274 bj.

- rodinné domy
- rodinné domy
- rodinné domy
- rodinné domy

B1/5 - Pod borom
B1/6 - Janáčka
B1/7 - Záhumenice
B1/8 - Jelšiny

Spolu
Nové plochy s funkciou B2 – bývanie v bytových domoch

- mimo zastavané územie
B2/1 – Dielce
cca 114 bj.
– bytové domy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Spolu návrh počtu bytov na nových plochách
cca 388 bj.
Celkom návrh rozvoja bývania
Trvalo obývané byty rodinnej zástavby
Trvalo obývané byty v bytových domoch
Zobytnenie neobývaných bytov cca 40%
Preluky – v súčasnej zástavbe
Bývanie na nových plochách B1
Bývanie na nových plochách B2

725 bj - rodinné domy
19 bj - byty v byt. domoch
70 bj - rodinné domy
24 bj - rodinné domy
274 bj.- rodinné domy
114 bj.- byty v byt. domoch

cca
cca
cca
cca

Celkom

cca 1 226 bj

Predpoklad vývoja štruktúry bývania k návrhovému roku 2020 :
- v rodinných domoch
- v bytových domoch

cca 1 093 bj.
cca 133 bj.

Celkom

cca 1 226 bj

Predpoklad vývoja počtu obyvateľov k návrhovému roku 2020:
V jestvujúcich bytoch rodinnej zástavby
V jestvujúcich bytoch v bytových domoch
Zobytnenie neobývaných bytov
Preluky v súčasnej zástavbe
Bývanie na nových plochách B1
Bývanie na nových plochách B2

725 bj x 2,7 obyv/byt
19 bj x 2,5 obyv/byt
70 bj x 2,5 obyv/byt
24 bj x 2,7 obyv/byt
274 bj x 2,7 obyv/byt
114 bj.x 2,5 obyv/byt

Celkom
V jestvujúcich bytoch
V navrhovaných bytoch
V rodinných domoch
V bytoch bytových domov

cca

= 1 957,5
=
47,5
= 175
=
65
= 740
= 285
= 3 270 obyvateľov

= cca 2 180 obyvateľov
= cca 1 090 obyvateľov
= cca 2 937,5 obyvateľov
= cca 332,5 obyvateľov

Stanovené koncepčné zásady pre rozvoj bývania :


Zachovanie a obnova pôvodného urbanistického súboru kompaktnej zástavby centra
obce s charakteristickým uličným domoradím a prvkami regionálnej ľudovej architektúry
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je potrebné riešiť podľa stanovených osobitných urbanisticko-architektonických regulatív
s vhodným funkčným využitím. Tieto budú konkretizované v spresňujúcej urbanistickej
príprave obnovy súboru formou urbanistickej štúdie, resp. územného plánu zóny.


Nové plochy na bývanie budú riešené v okrajových polohách zástavby s rozšírením
zastavaného územia obce podľa návrhu ÚPN v rozsahu so nasledovnou orientačnou
plošnou štruktúrou zástavby :
- individuálne rodinné domy
- pozemky 600 – 1000 m2,
- rodinné dvojdomy
- pozemky 500 – 800 m2,
- radové rodinné domy
- pozemky do 300 m2
- predpoklad 1 rodinný dom = 1 byt.



Návrh nových lokalít rodinného bývania je riešený zásadne so záhradami po obvode
zástavby sídla.



V rozvojových plochách bývania sú riešené plochy občianskej vybavenosti, verejnej
sídelnej zelene s drobnou architektúrou, detskými ihriskami.



Návrh počíta s využitím časti plôch veľkých záhrad rodinnej zástavby na primerane
vhodné zahusťovanie súčasných zón bývania.



Pre prípravu výstavby jednotlivých obytných zón, územné a stavebné konania bývania sú
stanovené vstupné urbanisticko-architektonické regulatívy – viď kapitola III.9. záväznej
časti, ktoré budú ďalej konkretizované v nadväznej príprave jednotlivých zón bývania.



Formy rozvoja bývania mimo zastavaného územia obce, resp. vo voľnej krajine
katastra obce nie sú principiálne navrhované a v regulatívoch ÚPN obce sa
nepripúšťajú.



Regulatívy pre podrobné zastavovacie, urbanisticko-architektonické a krajinné riešenie
jednotlivých súborov a objektov budú bližšie konkretizované v rámci spracovania
nadväzných podrobnejších riešení (ÚPP, ÚPN Z), ktoré budú zabezpečované pre
rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov, územné a stavebné konania.

Poznámka : Základné regulatívy pre funkčné plochy a nadväzné urbanisticko-architektonické
riešenie podrobnej zástavby územia pre súbory bývania v obci sú stanovené
v Záväznej časti B – kapitola III.9.
2.7.2

Návrh riešenia občianskej vybavenosti

Rozvojový program občianskej vybavenosti je dôležitou súčasťou vývojovej
urbanistickej funkčnosti obce v rámci aglomerácie osídlenia regiónu.
Súčasný stav
Občiansku vybavenosť v obci Závod tvoria zariadenia základného školstva, kultúry,
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, telovýchovy a športu, zariadenia obchodno-obslužné,
verejnej správy a administratívy.
Zastúpenie jednotlivých druhov zariadení občianskej vybavenosti je v území obce
dlhodobejšie stabilizované a v určujúcej miere je ovplyvnené veľkosťou obce podľa počtu
obyvateľov, ktorý toho času osciluje okolo hodnoty 2 600 obyvateľov.
Určité požiadavky na zariadenia občianskej vybavenosti vznikajú aj z dôvodu
prítomného obyvateľstva bez trvalého pobytu, t.j. prechodného obyvateľstva a aj
dochádzajúcich zamestnancov, ktoré ovplyvňuje celkový počet denne prítomných osôb
v obci.
Občianska vybavenosť je v obci územne rozložená v zariadeniach :
- v rámci centrálnej časti obce, kde sú zariadenia základnej školy, materskej školy,
kultúrneho domu, miestnej knižnice, pošty, zdravotného strediska, lekárne, pohostinstva,
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dvoch kostolov s farou, cintorína, obchodného vybavenia, hasičskej zbrojnice, obecného
úradu,
- v rámci uličnej zástavby obce formou samostatných prevádzok obchodov, služieb
a komunálnej výroby,
- športového areálu, ktorý je v polohe pri Základnej škole.
Stav polohového situovania a dochádzkovej dostupnosti vybavenosti možno
charakterizovať ako vhodný.
Samostatné urbanizované lokality Priečne a Šišulákov mlyn nemajú žiadnu občiansku
vybavenosť.
Stav polohového situovania a dochádzkovej dostupnosti vybavenosti možno
charakterizovať ako vhodný.
-

-



Ako doplňujúce a vyššie centrá obsluhy pre obec pôsobia :
okresné sídlo Malacky, ktoré je administratívnym centrom so zariadeniami verejnej
administratívy a správy, ale aj špecializovaných zdravotníckych služieb a nemocnice,
obchodno-obslužnej vybavenosti a zároveň ťažiskom dochádzky do stredných škôl,
mestské centrum Skalica, najmä s vybavenosťou obchodno-obslužného charakteru a s
kultúrno-spoločenskými aktivitami,
Bratislava, ako centrum práce, dochádzky do stredného školstva a vysokého školstva,
centrum kultúrnych inštitúcií regionálneho až celoslovenského významu, ako aj
špecializovanej vybavenosti obchodu, služieb, špecializovaných zariadení zdravotníctva,
športu a širokej škály inštitúcií.
V Zadaní pre ÚPN boli stanovené nasledovné ciele rozvoja občianskej vybavenosti :
Riešiť optimálnu štruktúru kompletovania základnej a vyššej občianskej vybavenosti obce
podľa urbanistických štandardov, aby zodpovedala stanovenej funkčnosti ako sídelné
centrum lokálneho významu, výhľadovému počtu obyvateľov a aj sledovanému rozvoju
prevádzky obce a katastra k návrhovému roku 2020.
Sledovaný je koncepčný cieľ návrhom vybavenosti zabezpečiť podmienky pre komfortný
život obyvateľov obce, bez vynútenej potreby dochádzania za potrebnou základnou
a vyššou občianskou vybavenosťou do okolitých sídiel.



Ťažisko občianskej vybavenosti maloobchodnej siete a služieb umiestniť v centrálnom
priestore obce formou dokompletovania, resp. prevádzkového skvalitnenia súčasného
vybavenia.
K tomu využiť disponibilné objekty na atraktívne zariadenia občianskej vybavenosti
a turistickej návštevnosti obce – malé obchodíky, služby, stravovacie zariadenia,
občerstvenie, a pod.



Ďalšiu občiansku vybavenosť obce riešiť s využitím vhodných objektov a priestorov v
rámci súčasnej uličnej zástavby a v rámci plánovaných nových súborov bývania
v optimálnej spádovej dostupnosti.

Návrh rozvoja
V rozvoji obce je navrhnuté riešiť optimálnu štruktúru kompletovania základnej
a vyššej občianskej vybavenosti podľa urbanistických štandardov tak, aby zodpovedala
stanovenej funkčnosti vidieckeho centra lokálneho významu, ktoré je v sieti sídiel
kohézneho pólu rastu s výhľadovým počtom cca 3 270 obyvateľov k návrhovému obdobiu
roku 2020.
Stanovené sú nasledovné koncepčné princípy :


Návrhom vybavenosti zabezpečiť podmienky pre komfortný život obyvateľov obce,
a rekreačnú návštevnosť v obci bez vynútenej potreby dochádzania za potrebnou
základnou a vyššou občianskou vybavenosťou do okolitých sídiel.
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Ťažisko občianskej vybavenosti maloobchodnej siete a služieb umiestniť v centrálnom
priestore obce formou urbanisticko-architektonického dokompletovania, resp.
prevádzkového skvalitnenia súčasného vybavenia.
K tomu využiť ďalšie disponibilné objekty už nevyužívaného bývania, výroby a pod. na
atraktívne zariadenia občianskej vybavenosti a turistickej návštevnosti obce – malé
obchodíky, služby, stravovacie zariadenia, občerstvenie, a pod.



Ďalšiu občiansku vybavenosť obce riešiť s využitím vhodných objektov a priestorov v
rámci súčasnej uličnej zástavby obce a v rámci plánovaných nových súborov bývania
v optimálnej spádovej dostupnosti.

V členení jednotlivých odvetví občianskej vybavenosti je riešený nasledovný program
rozvoja :
2.7.2.1

Školstvo a výchova

Materská škola
Z hľadiska predpokladaného vývoja demografickej štruktúry obyvateľstva obce ako
lokálneho sídelného centra je potrebné pripraviť podmienky pre rozvoj predškolskej výuky
detí. Navrhnuté je


riešiť zariadenie Materskej školy dostavbou v areáli Základnej školy - OV3 spolu s
vybavením detského ihriska pre deti v skupine 3-15 rokov s preliezačkami, pieskoviskom
so šmýkačkou, hojdačkami, malým ihriskom pre loptové a pohybové hry, oddychovým
altánkom, lavičkami a pod.



v prípade vyhodnotenej vývojovej demografickej potreby a dobrej dostupnosti riešiť ďalšie
zariadenie Materskej školy v rámci novej zástavby vo východnej polohe sídla - OV5

Základná škola


Riešiť dostavbu stavebného súboru Základnej školy - OV3 v južnej polohe areálu s :
- pavilónom spoločných laboratórií, učební a kabinetov,
- pavilónom školského klubu a klubovňami pre mimoškolské aktivity ;
v rámci tohto programu riešiť kompletnú stavebnú obnovu objektov - výmenu okien,
zateplenie, hygienickú vybavenosť, skvalitnenie prevádzky telocvične (náraďovňa
a posilňovňa) a vonkajšej športovej vybavenosti v rámci areálu školy :
* viacúčelové ihrisko s umelým povrchom pre malý futbal, hádzanú, basketbal,
volejbal,
s tým, že vybavenie mimo školský výukový proces bude slúžiť aj pre šport mládeže,
obyvateľov a návštevnosť obce ;

Stredné školstvo


Zariadenie pre stredné školstvo v obci nie je navrhnuté.
Centrami stredného školstva sú v návrhu okresné sídlo Malacky, krajské sídlo Bratislava,
ďalej Skalica a iné.

Mimoškolská výchova a aktivity


Riešená je dostavba pavilónu Základnej školy aj pre prevádzku školského klubu žiakov.



Návrh predpokladá, že
- športový areál a telocvičňa Základnej školy,
- športový areál obce,
budú mimo vyučovací proces slúžiť deťom, mládeži a obyvateľom obce.



V rámci riešenia materskej školy v areáli ZŠ je navrhnuté aj detské ihrisko.
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V rámci zástavby lokalít nového bývania sú v súboroch občianskej vybavenosti - OV5,
OV6 riešené aj detské a mládežnícke ihriská pre mimoškolské hry a šport.

2.7.2.2

Kultúra a osveta



Navrhnuté je riešiť spôsob optimálneho využitia Kultúrneho domu, hlavne pre pravidelné
kultúrne a spoločenské podujatia, aktivizáciu činností občianskych združení v obci
a mikroregióne.



V polohe medzi ulicami Štúrova a Družstevná je navrhnuté vytvoriť obecné námestie ako
priestor pre denné spoločenské aktivity obyvateľov a rekreačnú návštevnosť obce
s odporúčaným vybavením pre rôzne aktivity obce – zhromaždenia, obecné hody, aktivity
pre mládež – OV1,



V prevádzkovej väzbe s Kultúrnym domom a Obecným úradom je riešené ďalšie
námestie obce so zhromažďovacou plochou pre spoločenské a kultúrne podujatia a s
nadväzujúcim parkom – OV2 ;
námestie a park sú koncepčne riešené s kombinovanou dlažbovou úpravou, drobnou
architektúrou - lavičky, verejné osvetlenie, stojany na odkladanie bicyklov, odpadové
nádoby, s trávnikmi, kvetinovými záhonmi, okrasnými kríkmi,
ako súčasť námestia je riešený malý amfiteáter pre kultúrno-spoločenské podujatia,
hudobné koncerty a pod. v prírodnom prostredí,



Navrhnuté je v rámci stavebného súboru Kultúrneho domu a Obecného úradu zriadiť
Turistickú informačnú kanceláriu TIK so stálou expozíciou histórie obce a galériou
miestneho umenia pre dennú turistickú návštevnosť poznávacieho cestovného ruchu.



V rámci štruktúry zástavby obce je navrhnuté riešiť ďalšie atraktívne zariadenia pre
aktivizáciu spoločenského života občanov rôznych vekových kategórií a záujmových
skupín v obci, podmienky pre obnovu a rozvíjania ľudových tradícií, ich prezentácie,
podmienky pre aktivity rôznych záujmových skupín,



Navrhnutá je architektonická a sadovnícka revitalizácia parku pri rímsko-katolíckom
kostole sv. Michala Archanjela tak, aby slúžil ako ďalší spoločenský priestor obce ;
- obdobne sú navrhnuté na architektonickú úpravu a revitalizáciu zelene všetky ďalšie
súčasné plochy rozšírených priestorov ulíc - námestí v zástavbe obce.

2.7.2.3 Šport a telesná výchova


Navrhnutý je rozvoj športového areálu obce Š1 v územnej polohe v naviazaní na súčasný
areál z južnej strany s odporúčaným vybavením :
- vstupný priestor do areálu so súborom vstupnej a prevádzkovej vybavenosti
športového klubu s tribúnou z južnej polohy súčasného futbalového ihriska
s odporúčaným vybavením :
* pohotovostné parkovanie, pokladňa pri vstupe, tribúna na sedenie, pohostinstvo,
verejné hygienické zariadenie,
* priestory športového klubu – kancelária klubu a prevádzky areálu, šatne športovcov
s hygienickým vybavením, klubovňa, sklady materiálu, obsluha areálu,
* fitness a aerobic centrum,
* večerné osvetlenie futbalového ihriska,
- výstavba druhej tréningovej plochy pre futbal s večerným osvetlením,
- súbor vonkajších ihrísk – tenisové a bandmintových kurtov, ihriská loptových hier
(malý futbal, hádzaná, basketbal, volejbal),



V rámci areálu Základnej školy -OV3 je riešený návrh kompletovania športovej
vybavenosti :
* viacúčelové ihrisko pre malý futbal, hádzanú, basketbal, volejbal s umelým
povrchom,
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s tým, že vybavenie mimo školský výukový proces bude slúžiť aj pre šport mládeže,
obyvateľov a návštevnosť obce.


Podľa urbanistických ukazovateľov sú v jednotlivých častiach obytnej zástavby obce
v rámci súborov občianskej vybavenosti, resp. samostatne navrhnuté areály športových
ihrísk pre spádové obyvateľstvo, mládež a deti s odporúčaným vybavením
- viacúčelová trávnatá plocha pre loptové hry
s basketbalovými košmi a malými
bránkami, detský kút zábavy so súborom preliezačiek, hojdačkami, pieskoviskom,
plochou pre hry, prístreškom pre oddych.



V rámci katastra obce je riešený rozvoj programu regionálnej turistiky s vhodnými
atraktívnymi aktivitami pre dané prostredie :
- mototuristika, pešia turistika, cykloturistika s označenými trasami.
Vybavenie je uvedené v kapitolách 2.7.7 a 2.12.2.

2.7.2.4 Zdravotníctvo


Navrhnutá je výstavba nového zdravotného strediska v kvalitnom objektovom
a dispozičnom vybavené v rámci navrhovaného súboru v centre obce -OV2
s predpokladom prevádzky 4-5 odborných ambulancii a prevádzkového vybavenia pre
pacientov a zamestnancov – čakárne, hygienické vybavenie.
Súčasné zariadenie zdravotného strediska na Družstevnej ulici bude nadväzne určené na
funkciu bývania.



V rámci nového zdravotného strediska súboru je navrhnutá aj lekáreň spolu s predajom
zdravotníckych potrieb,



Vývojovo je potrebné s nárastom nových obyvateľov obce počítať so zriadením aj
súkromných ambulancií v rámci rozvoja rodinného bývania.



V súbore vybavenosti novej zástavby na východnej strane OV5 je navrhnuté vývojovo
zriadiť prevádzku ďalšej lekárne.

Špecializovanú zdravotnícku starostlivosť a nemocničné služby budú ďalej poskytovať
zariadenia v Malackách a v Bratislave.
2.7.2.5

Maloobchodná sieť a služby

S cieľom riešiť skvalitnenie siete vybavenosti v záujme zabezpečenia kvalitného
štandardu bývania, ponuky aj pre zamestnancov a obyvateľov okolitých spádových obcí je
v súlade urbanistickými štandardami pre obec s typom sídelného centra lokálneho významu
navrhnuté :


V rámci prestavby centrálnej časti obce medzi ulicami Štúrova, Družstevná riešiť
námestie s objektovým súborom predajní a služieb - OV1 s odporúčaným sortimentom :
- noviny a tabak,
- miestne a regionálne suveníry, darčeky, kvety,
- cukráreň,
- reštaurácia s terasou,
- expozitúry banky a poisťovne,



V súbore -OV1 je navrhnuté riešiť aj prestavbu objektu Jednota MIX na rohu ulíc Štúrova
a Sokolská a objektu súčasnej predajne Rozličný tovar na funkciu súboru obchodného
centra s predajnými plochami pre odporúčaný sortiment a služby :
- odevy, obuv, kožená galantéria, šport, sklo, papiernictvo, knihy-hudobniny, drogériafarby, laky, elektro, novinová služba, stávková kancelária,



V rámci súboru -OV1 je navrhnutá aj prestavba súčasného domu služieb na Štúrovej ulici
so situovaním ďalších potrebných služieb sídla v centre obce.
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Navrhnutý je súbor obchodov a služieb na Sokolskej ulici v prepojení medzi centrom
obce a Kultúrnym domom -OV2 s odporúčaným vybavením :
- predajne potraviny, železiarstvo,
- dom služieb - krajčírstvo, kaderníctvo, zberňa čistenia prádla a odevov, oprava
elektrospotrebičov, rozmnožovanie,
- spoločný dispečing Obecného podniku služieb a výrobných služieb – stolárstvo,
sklenárstvo, maliarstvo, vodoinštalatér, plynoinštalatér, elektroinštalatér, kúrenie,
kominárstvo,
- ďalšie ponukové predajne priestory.



V severnej časti centrálnej časti obce je pri autobusovej stanici navrhnutý súbor
doplnkového občianskeho vybavenia -OV4 s odporúčaným sortimentom - novinová
služba, úschovňa bicyklov, telefónne automaty, bankomat, stávková kancelária.



V rámci navrhovanej zóny bytových domov v južnej časti ulice Záhradky je navrhnutý
súbor občianskej vybavenosti -OV6 s odporúčaným sortimentom - potraviny pohostinstvo,
novinová služba ďalšie ponukové služby , druhá lekáreň, detské ihrisko.



Nadväzne na vyhodnotenie, že areál súčasného cintorína obce je plošne limitovaný
a neposkytuje plošnú rezervu pre ďalšie vývojové obdobie, je na Sokolskej ulici v polohe
oproti vybaveniu Záhradníctva navrhnutý areál nového cintorína s domom smútku -OV 7



Na Sokolskej ulici na konci obytnej časti je v rámci plánovanej prestavby železničnej
stanice riešený súbor obchodov a služieb - OV9 s odporúčaným vybavením :
- predajňa Potraviny,
- pohostinstvo so stravovaním,
- úschovňa bicyklov,
- novinová služba a suveníry,
- stávková kancelária,
- detské ihrisko v parku,
- výtvarné dielo.



V južnej polohe súboru výroby je navrhnutý areál hospodárskeho dvora Obecného
podniku služieb -RV2 s činnosťami pre potreby prevádzky obce :
- denná údržba a prevádzka miestnych ciest, ciest III. triedy, verejných priestorov,
zelene, verejného osvetlenia, miestnu stavebnú činnosť, služby nákladnej prepravy
pre občanov a miestnych podnikateľov, atď.
- administratíva podniku je riešená v rámci navrhovaného administratívneho súboru pri
Obecnom úrade.
V rámci tohto areálu je riešená aj hala pre triedenie a skladovania vybratých druhotných
surovín pre ich spracovanie lisovaním a odvoz na ďalšie spracovanie.
Plocha pre prevádzkový dvor Obecného podniku služieb je riešená aj v rámci
polyfunkčného výrobného areálu PV1



Ponechaná je prevádzka Hasičskej zbrojnice v rámci vybavenosti centra obce - OV1 na
námestí v duchu historickej tradície s príslušným architektonicko-dopravným
dopracovaním okolia stavby.



Návrh ÚPN predpokladá tvorbu ďalších súkromných obchodných predajných priestorov a
služieb v rámci uličnej zástavby rodinných domov súčasnej a navrhovanej štruktúry zón
bývania.



Riešený je návrh plochy pre vybavené oddychové miesto so službami a stravovacím
zariadením na diaľnici D2 v smere na Bratislavu.

2.7.2.6

Verejné stravovanie

Navrhnuté je zásadne riešiť súčasný nevhodný stav stravovacieho vybavenia v obci
a program jeho rozvoja podľa urbanistických štandardov na veľkostnú úroveň a plánovanú
funkciu sídla :
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riešiť stavebné úpravy a skvalitnenie prevádzky všetkých súčasných pohostinstiev v obci,



v rámci tvorby obecného námestia v centre medzi ulicami Štúrova a Družstevná riešiť
v stavebnom súbore -OV1 aj atraktívne reštauračné vybavenie s vonkajšou terasou do
parku,



pohostinstvo je navrhnuté ako súčasť vstupnej vybavenosti športového areálu obce Š1,



v rámci navrhovaného súboru bývania je v súboroch občianskej vybavenosti OV5, OV6,
navrhnuté aj pohostinstvo,



v rámci tvorby vybavenosti novej železničnej stanice -OV9 je navrhnutá aj funkcia
pohostinstva so stravovaním,



na diaľnici D2 v smere na Bratislavu je navrhnuté riešiť vybavené oddychové miesto so
stravovacím zariadením.

2.7.2.7 Verejná správa a administratíva


Navrhnutá je dostavba objektu Kultúrneho domu a Obecného úradu v zadnom dvornom
trakte pre vývojovo potrebné ďalšie kancelárske a prevádzkové priestory, priestory pre
Obecnú políciu, Obecný podnik služieb, podnikateľské subjekty a prevádzkové parkovisko
stavebného súboru a centra obce .



Návrh predpokladá, že v rámci areálov výroby bude riešená aj príslušná administratívna
prevádzka so sociálnou vybavenosťou pre zamestnancov a riešením statickej dopravy
v rámci pozemkov areálov.

Poznámka : Základné regulatívy pre funkčné plochy a nadväzné urbanisticko-architektonické
riešenie podrobnej zástavby územia pre súbory občianskej vybavenosti v obci sú
stanovené v Záväznej časti B – kapitola III.9.
2.7.3

Návrh riešenia sociálnej vybavenosti

Riešený je program rozvoja sociálnej vybavenosti , hlavne pre vekovú skupinu
generačne starších seniorov nasledovne :


Navrhnuté je využiť súčasný areál Materskej školy na Brezovej ul. po rekonštrukcii na
Dom sociálnych služieb a dôchodcov s komplexným vybavením pre denný program
dôchodcov obce :
- jedáleň, spoločenská miestnosť, herne, pracovná dielňa,
- opatrovateľská služba, lekárska starostlivosť, zdravotná regenerácia,
- oddychová časť v parkovom prostredí areálu s plochou pre pohybové aktivity.



Riešený je areál špecifického pobytového zariadenia Seniorské centrum v navrhovanej
rozvojovej ploche súboru občianskej vybavenosti OV5 a bývania B1/4 Dielce 2
V zariadení je navrhované nasledovné ponukové vybavenie :
- malometrážne byty, - kapacita 10 jednoizbových bytových jednotiek,
- samostatné izby s hygienickými bunkami – kapacita cca 20 izieb,
- príslušné vybavenie v I. nadzemnom podlaží – jedáleň, spoločenská miestnosť,
zdravotná regenerácia, lekárska starostlivosť,
- oddychová časť v parkovom prostredí s plochou pre pohybové aktivity,
časť služieb zariadenia -kuchyňa, práčovňa, zdravotná regenerácia, lekárska starostlivosť
- v dennej prevádzke je navrhnutá aj pre miestnych dôchodcov.



Návrh predpokladá, že v rámci rodinnej zástavby bude podnikateľský záujem riešiť
penziónové zariadenie pre dôchodcov resp. zariadenie hospicu s príslušnou
zamestnanosťou miestnych občanov.
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2.7.4

-

Koncepcia rozvoja hospodárskej základne

Hospodársku základňu sídla v súčasnosti tvorí :
pôvodná poľnohospodárska výroba,
priemyselná výroba,
prevádzka energetických zariadení s rozsiahlymi ochrannými a bezpečnostnými
pásmami,
drobná komunálna a remeselná výroba právnických a fyzických osôb.

V štruktúre osídlenia tejto časti regiónu je stanovené, že obec Závod sa bude v
ďalšom období rozvíjať s funkciou lokálneho sídelného centra.
V tom zmysle je v územnom pláne navrhovaný rozvojový program výrobných aktivít,
ktoré v súhrne budú znamenať výrazný nárast pracovných príležitostí.
Navrhnuté sú funkčné plochy a konkrétne rozvojové aktivity, ktoré tvoria predpoklad,
že pri realizácií navrhovaných pracovných aktivít by sa vytvorilo v obci a jej katastri cca 440
nových pracovných príležitostí.
2.7.4.1

Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, remeselná výroba

Súčasný stav
Priemyselná a drobná remeselná výroba v obci je prevádzkovaná v samostatných
vlastníckych areáloch, prevažne v prenajatých objektoch a v provizórnych objektoch v
dvoroch pri rodinných domoch.
Tomuto rozloženiu zodpovedá súčasná rôzna prevádzková kvalita a aj
architektonicko-stavebná úroveň prevádzkových zariadení.
Skladové hospodárstvo v samostatnej funkčnej prevádzke nemá v obci, ani katastri
žiadne vybavenie.
Rozsiahle prevádzkové vybavenie podzemného skladovania zemného plynu a ťažby
ropy v rámci katastrálneho územia obce je v dobývacích priestoroch Závod a ZávodStudienka, ktoré svojimi zariadeniami a ochrannými pásmami výrazne obmedzuje možnosti
rozvoja obce.
Návrh rozvoja


Návrh preberá sieť ťažobných zariadení určených na ťažbu zemného plynu s ochrannými
a bezpečnostnými pásmi týchto zariadení podľa podkladu prevádzkovateľa NAFTA, a.s.
Prevádzkový areál – ZPS Závod Prieskum - V1 je v južnej polohe katastra obce.



Návrh preberá aj existujúci vedľajší areál miestneho priemyslu V2 na základe povolenia
Obvodného banského úradu.



V južnej polohe pri potoku Porec je v rámci súboru výroby pri ceste III00232 navrhnutý
nový areál výroby a logistiky - V3.
Jeho výstavba a prevádzka je podmienená súhlasným stanoviskom prevádzkovateľa
vysokotlakového plynovodu DN 1200, lebo je v jeho bezpečnostnom pásme.
V rámci tohto areálu navrhujeme riešiť aj prevádzku pre miestnych autoprepravcov s
odporúčanou vybavenosťou – spoločný dispečing, strážená parkovacia plocha,
skladovacia hala, prístrešok, dielňa.



Súčasný výrobný areál firmy Kovel - V5 je riešený s regulatívom na jeho prevádzkové
skvalitnenie a regulatívom výsadieb vzrastlej izolačnej zelene po obvode pozemku.



Riešený je rozvoj súčasnej výrobnej zóny nábytku firmy DAMONAX -V6 v severnej
okrajovej polohe zástavby obce s návrhom rozšírenia plochy areálu po hranicu
ochranného pásma elektrického vedenia.
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Areál Drevovýroba Berholz v západnej polohe extravilánu obce -V7 je riešený na ďalšiu
prevádzku s regulatívmi skvalitnenia prostredia okolia ako aj samotného výrobného
areálu a s výsadbami izolačnej zelene v areáli a po obvode pozemku.



Pôvodne jednoúčelový hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva je riešený ako
polyfunkčný výrobný areál - PV1 s využitím pre poľnohospodársku, remeselnopriemyselnú výrobu, sklady a pre zberný dvor Obecného podniku služieb na pozemkoch
parc.č. 3348/46, 3348/53, 3348/14, 3347/1, s príslušnými regulatívmi pre urbanistické
a architektonické kompletovanie a ochranu životného prostredia vo vzťahu k okolitej zóne
bývania a občianskej vybavenosti :
- kapacitný limit chovu živočíšnej výroby,
- kapacitný limit hluku z výroby,
- výsadby izolačnej zelene medzi jednotlivými prevádzkami vo vnútri areálu a po celom
obvode areálu.
Vo vstupnej polohe areálu je navrhnutý vo forme regulatívu spoločný administratívny blok
pre všetkých prevádzkovateľov v areáli s cieľom tvorby podmienok pre kvalitnú úroveň
hospodárskeho managmentu.



V juhovýchodnej polohe od diaľnice D2 je v nadväznosti na Sokolskú ulicu riešený pre
podnikateľov obce areál drobnej remeselnej výroby - RV1, pre činnosti, ktoré
neznamenajú ohrozenie životného prostredia v susediacich obytných zónach.
Areál je riešený vo dvoch plošných prevádzkových častiach :
- pozemky pre remeselnú výrobu spolu s rodinným bývaním,
- pozemky len pre remeselnú výrobu.
Návrh je viazaný na regulatív, že zo súčasných zón bývania budú do tejto plochy
premiestnené remeselné aktivity, ktoré znehodnocujú životné prostredie súčasnej
zástavby bývania.



V okrajovej juhozápadnej časti rozvoja výrobnej zóny je navrhnuté zriadiť komerčnú
kompostáreň bioodpadu z rastlinnej výroby, záhradkárskych pestovateľov a záhrad pri
rodinných domoch v obci - RV3
Vyrobené organické hnojivo bude následne čiastočne využívať na komerčný odpredaj,
čiastočne na zúrodnenie poľnohospodárskej pôdy a na skvalitňovanie verejnej zelene
v obci.
V rámci tohto súboru je po zhodnotení technologickej vhodnosti možné riešiť aj centrum
na energetické využitie biomasy na vykurovanie priľahlej časti zástavby obce v rozsahu
podľa projektu realizácie, resp. bioplynovú stanicu, ktorá z organických surovín na
fermentáciu ( tráva, trávna siláž, kukuričná siláž, zemiakový a domový potravinový odpad
a pod.) vyrába teplo a nadväzne elektrickú energiu pre miestnu potrebu.

Tento navrhovaný program rozvoja výrobných plôch je potrebné veľmi citlivo
usmerňovať a riešiť so zreteľom na zachovanie charakteru vidieckeho sídla v
poľnohospodárskej krajine a tiež krajinno - ekologickej hodnoty širšieho priestoru.
V koncepte a návrhu ÚPN obce riešená výrobná plocha - V8 v polohe extravilánu
obce západne od železničnej trate v nadviazaní na cestu III/00250 pre funkciu priemyselného
parku V8 (lokalita záberov č.25) je na základe stanoviska Krajského pozemkového úradu
v Bratislave č.j.270/259/2009-10 preradená z návrhového obdobia do obdobia výhľadu :
„...Pre lokalitu č.25 s funkciou priemyselná výroba nebol zatiaľ udelený súhlas s budúcim
možným nepoľnohospodárskym použitím vzhľadom k tomu, že s výstavbou sa uvažuje až
v časovej etape II-III. Krajský pozemkový úrad nevylučuje udelenie dodatočného súhlasu
na túto lokalitu. ...“
Z toho vyplýva postup, že predmetná lokalita bude riešená v prípade konkrétneho
záujmu investora na takýto plošné veľký program výroby.
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2.7.4.2 Poľnohospodárska výroba
Súčasný stav
Poľnohospodárstvo je v okrese Malacky funkčne a plošne významnou hospodárskou
aktivitou. Okres patrí medzi poľnohospodársky využívané územia v rámci SR. Má špecificky
dobré pôdne a klimatické podmienky pre pestovanie takmer všetkých poľnohospodárskych
plodín.
Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v okrese Malacky je 34 277,4 ha, čo je
36,096 % z celkovej výmery územia. Poľnohospodárska a nepoľnohospodárska pôda je
v pomere 36,096 : 63,904.
Poľnohospodárska pôda
Katastrálny úrad Bratislava, správa katastra Malacky eviduje v katastrálnom území
obce Závod 1 337,33 ha poľnohospodárskej pôdy, čo je 48,85 % z celkovej výmery.
Podľa úhrnných hodnôt druhov pozemkov (ÚHDP) k 28.1.2004 je výmera jednotlivých
druhov pozemkov nasledovná :
Druh pozemku

Výmera ha

orná pôda

1 060,09

Vinice
Záhrady
Ovocné sady
trvalé trávne porasty
poľnohospodárska pôda spolu
lesné pozemky

5,50
36,77
234,97
1 337,33
1 157,44

vodné plochy
zastavané plochy
Ostatné plochy
Výmera celkom

33,45
109,39
99,74
2 737,37

% z poľnohospodárskej pôdy
79,26
0,41
2,74
17,57
100,00
-

%z celkovej výmery
38,72
0,20
1,34
8,58
48,85
42,28
1,22
3,99
3,64
100,00

Zdroj : Úhrnné hodnoty druhov pozemkov, Správa katastra Malacky

Pomer poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy je 48,85 : 51,15.
Stupeň zornenia je 79,26 % čo svedčí o intenzívne využívanom pôdnom fonde.
Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje BOS – POR AGRO s.r.o. , Ivanka pri Dunaji,
Výroba záhradných trávnikov, Pasienková a lesná spoločnosť Závod, a fyzické osoby v rôzne
veľkých výmerách.
V rámci katastra obce nie je v prevádzke žiadna záhradkárska lokalita.
Zo strany vlastníkov, resp. prevádzkovateľov poľnohospodárskej pôdy nebola
predložená žiadna požiadavka na riešenie nového vybavenia, resp. rozvojového programu
pre zapracovanie do územného plánu.
Úrodnosť poľnohospodárskej pôdy.
Podľa charakteristiky bonitovaných – pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) sa
poľnohospodárska pôda nachádza v klimatickom regióne teplom, veľmi suchom nížinnom,
kde dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5 °C je 237 dní. Priemerná teplota v januári je –1
až –3 °C, priemerná teplota vo vegetačnom období je 15 až 17 °C.
Z hlavných pôdnych jednotiek sa v území nachádzajú :
 čiernice typické, ľahké, vysýchavé (21)
 čiernice typické, stredné ťažké (22), čiernice glejové, stredne ťažké, karbonátové aj
nekarbonátové (26),
 čiernice typické a čiernice glejové, stredne ťažké až ťažké, na sprašových a svahových
hlinách (29),
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regozeme arenické (piesočnaté) na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch,
ľahké (59),
Pôdy sú na rovine bez prejavu plošnej vodnej erózie až miernych svahoch. Pôdy sú
bez skeletu až slabo skeletovité, stredne hlboké až plytké.


Register obnovenej evidencie pôdy.
Katastrálne územie obce Závod má vypracovaný Register obnovenej evidencie pôdy
(ROEP ). Tým sú vytvorené podmienky pre vypracovanie Projektu pozemkových úprav.
Rastlinná výroba
Rastlinná výroba je zameraná na výrobu obilnín, ktoré tvoria 55,1% z osevných plôch
a technické plodiny.
Časť poľnohospodárskej pôdy sa využíva na výrobu trávnikov.
Správa katastra eviduje vinice na výmere 5,5 ha. Ich výmera sa podľa zistenia
v prieskumoch postupne znižuje.
Živočíšna výroba
Živočíšna výroba bola na všetkých strediskách, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území obce zrušená. Tým nebolo potrebné zo strany hygienickej služby určiť ani pre jedno
stredisko záväzné pásmo hygienickej ochrany voči obytnej zóne.
V obci nepôsobí veterinárny lekár.
Návrh rozvoja
Pri vypracovávaní územného plánu obce nepožadoval obstarávateľ ani podnikateľské
subjekty žiadne nové rozvojové riešenie poľnohospodárskej výroby.
Urbanistický návrh považuje poľnohospodársku výrobu
hospodársky sektor v katastrálnom území obce a mikroregióne.

naďalej

za

dôležitý

Navrhnuté sú nasledovné koncepčné riešenia a odporúčania :


Katastrálne územie obce má veľmi veľké zázemie kvalitných trávnatých porastov
v podmienkach mierne zvlneného krajinného prostredia, ktoré je možné prakticky cez celú
letnú sezónu využívať na pasenie dobytka.
Územný plán regulatívom umožňuje riešiť pre toto funkčné využitie hospodárske
vybavenie vo vytipovaných miestach extravilánu obce.



Na kvalitnej poľnohospodárskej pôde je stanovený organizačný regulatív zabezpečiť
väčšiu intenzifikáciu rastlinnej výroby.



V polyfunkčnom výrobnom areáli - PV1 je navrhnuté riešiť v jeho časti ďalšiu miestnu
poľnohospodársku výrobu, ktorá rozsahom a prevádzkou nebude znehodnocovať životné
prostredie kontaktových funkčných plôch bývania a občianskej vybavenosti.
Navrhnutá je prestavba spoločného administratívneho bloku pre všetky prevádzky areálu
vo vstupnej časti s cieľom tvorby podmienok pre kvalitnú úroveň činnosti hospodárskeho
manažmentu.
Pre polyfunkčný areál sú stanovené regulatívy pre elimináciu možných kolíznych vzťahov
životného prostredia na prevádzku sídla :
- pri predpoklade využitia časti areálu na živočíšnu výrobu je navrhnutý prísny
bioprogram chovu mladého a výkrmového hovädzieho dobytka v kapacite do cca 150
ks, ktorá si vyžaduje minimálne pásmo hygienickej ochrany PHO 150m, ktoré je
prijateľné v kontakte okolitou obytnou zástavbou,
- výsadby izolačnej zelene medzi jednotlivými prevádzkami vo vnútri areálu a po celom
obvode areálu.
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Riešený je rozvoj firmy Trávniky, ktorá v západnej polohe za železničnou traťou
zabezpečuje na poľnohospodárskej pôde výrobu a predaj trávnikových kobercov,
s navrhovaným vybavením :
- administratívna časť s výstavnou a predajnou halou, hospodársky dvor techniky
výroby.



Na severnej strane Sokolskej ulici v polohe západne od trasy diaľnice D2 je navrhnutý
pestovateľský areál záhradníctva so súborom skleníkov, ktorý bude temperovaný
s využitím slnečných kolektorov.



Na poľnohospodárskej pôde v nadväznosti na zastavané územie, alebo v jeho širšom
zázemí je odporúčané perspektívne sa orientovať na tradičné pestovanie zeleniny,
ovocia a vinohradníctvo. Na výrobu zainteresovať okrem družstevného a farmárskeho
spôsobu
aj
súkromne
hospodáriacich
roľníkov
a miestnych
záhradkárov
s organizovaným výkupu a skladovania produkcie.
Na podporu pestovania zeleniny formou skleníkových hospodárstiev je navrhnuté využiť
obnoviteľné zdroje energie – slnečnej, veternej, bioplyn z kompostovania.
V prípade záujmu o ovocinársky program je navrhnuté riešiť aj príslušné technologické
vybavenie na skladovanie, sušenie a konzervovanie zeleniny, ovocia, výrobu
zeleninových a ovocných muštov tak, aby tento výrobný program bol aj príslušne
finalizovaný do potravinárskych výrobkov.
V územnom pláne sú pre rozvoj ovocných sadov, resp. vinohradov navrhnutá plocha od
areálu PV1 po lokalitu Martinková hurka a koridor diaľnice D2.



Organizačne je regulatívom požadované, aby bol nadväzne na Register obnovenej
evidencie pôdy ( ROEP ) vypracovaný Projekt pozemkových úprav, kde budú
premietnuté výstupy z návrhu ÚPN, konkretizované sledované krajinné opatrenia
a skvalitnenie využitia a ochrany poľnohospodárskej pôdy.



V tvorbe územného plánu je sledovaný koncepčný princíp, že nová výstavba, ktorú
nemožno umiestniť v zastavanom území obce, je orientovaná na plochy, ktoré sú
z poľnohospodárskeho hľadiska menej hodnotné.

Hydromelioračná výstavba
V rámci spracovania ÚPN obce neboli pre rozvoj melioračných zariadení pre závlahy
a odvodnenie poľnohospodárskej pôdy požadované žiadne špecifické rozvojové zámery.


Navrhnutý je organizačný regulatív, aby správca hydromelioračných zariadení
v katastrálnom území obce zabezpečil na určených plochách pre ďalšiu
poľnohospodársku výrobu účinnosť odvodňovacieho a zavlažovacieho systému,
pravidelnú údržbu kanálov pre ich prietočnosť.



Návrhom územného plánu je zasiahnuté do zariadenia hydromeliorácií
- vo východnej rozvojovej polohe s funkciou bývania Záhumenice,
- v západnej rozvojovej polohe s funkciou bývania Martinková Hora.
Dôležité kanály odvodnenia sú v riešení zachované.
Navrhované obytné zóny v tomto území sú zaradená do II. a III. etapy výstavby.



Záväzným regulatívom je stanovené vypracovať pre jednotlivé rozvojové zóny
spresňujúci ÚPD prípadne ÚPP. V tomto stupni UPD (UPP) budú zapracované podrobné
informácie o závlahovej stavbe a v spolupráci so š.p. Hydromeliorácie bude riešená
prípadná úprava koncových vetví závlahového potrubia tak, aby sa nenarušil závlahový
systém záujmového územia závlah.
Vlastník/investor pozemkov plánovanej výstavby je povinný majetkoprávne vysporiadať
so správcom vodnej stavby časti koncových vetiev zabratých plánovanou výstavbou
v rámci územného konania s príslušnou finančnou náhradou.
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Navrhnutý je organizačný regulatív, aby správca hydromelioračných zariadení
v katastrálnom území obce zabezpečil na určených plochách Projektu pozemkových
úprav pre ďalšiu poľnohospodársku výrobu účinnosť odvodňovacieho a zavlažovacieho
systému, pravidelnú údržbu kanálov pre ich prietočnosť.

2.7.4.3 Lesné hospodárstvo
Súčasný stav
Okres Malacky má vysoký stupeň lesnatosti územia v rámci SR.
Podľa disponibilných údajov materiálu Úhrnné hodnoty druhov pozemkov je
v katastrálnom území obce Závod 1 157,44 ha lesnej pôdy, čo tvorí 42,28 % z jeho celkovej
výmery.
Pestovateľská, ťažbová obnovná a ostatná činnosť je vykonávaná podľa Lesného
hospodárskeho plánu (LHP) vypracovaného pre jednotlivé lesné hospodárske celky (LHC).
Posledný LHP je spracovaný na obdobie 1997 – 2006.
Lesy v správe štátu obhospodarujú Lesy SR š.p., odštepný závod Šaštín – Stráže.
Územie katastra obce je súčasťou LHC, ktorý priamo obhospodaruje Lesná správa Moravský
Svätý Ján, ktorá zmluvne formou prenájmu obhospodarujú aj všetky lesy vo vlastníctve
Pasienkovej a lesnej spoločnosti Závod.
Časť súkromného lesného pozemku v katastri si obhospodaruje 1 fyzická osoba.
Typologické pomery
Celé územie LHC spadá do oblasti panónskej flóry –Panonnicumského obvodu
eupanónskej xerotermnej flóry (eupanonnicum) Záhorskej nížiny. Geomorfologická
jednotnosť územia LHC spôsobila, že celé územie patrí najteplejšiemu lesnému
vegetačnému stupňu lvs/radu dubovému.
Dubový vegetačný stupeň charakterizuje nadmorská výška do 200-220 m.n.m.
s priemernou ročnou teplotou 7-9 C, priemernými zrážkami 600-700 mm.
Lesné spoločenstvá majú na Záhorskej nížine špecifický charakter, daný materskou
horninou, spodnou vodou a reliéfom. Vplyvom týchto faktorov sa v dubovom stupni vytvorili
dve výrazne odlišné skupiny spoločenstiev. Prvú, prevládajúcu skupinu tvoria spoločenstvá
na podloží viatych pieskov. Druhú, menej zastúpenú skupinu tvoria lužné spoločenstvá na
alúviach a podmáčaných stanovištiach.
Spoločenstvá na alúviach rieky Moravy a jej prítokoch prináležia živnému súboru „C“,
ktorý charakterom svojho prostredia – živnosťou, sa prikláňa k nitrofilnému (javorovému) radu
„C“. Do tohto súboru patria aj iné spoločenstvá na viatych pieskoch, kde piesok svojim
uložením na nepriepustnom neogénnom podklade umožňuje dostatočnú vlhkosť rizosféry vo
vegetačnom období.
Výmery skupín lesných typov a ich príslušnosť k lvs a ekologickým radom a súborom
udáva prehľadná tabuľka ekologickej mriežky LHC :
Prieskum ekológie lesa
Výmera spolu : 6 705,13 ha
Ekologické rady
Súbory SLT
Spolu
lvs/rad
A
A/B
B
a
c
kyslý
prechodný
živný
kyslý
živný
1
PiQ
CQ
BAI
QFr
1644,00
1113,30
12,46
30,88
Q
BQ
UFrc
2907,03
516,80
421,50
Ufrp
50,96__
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dubový

4551,03
67,88

1113,30
16,60

529,26
7,90

3
dubovobukový
spolu ha
%
PiQ
Q
CQ
BQ
BAI
QFr
UFrp
UFrc
FrAl

503,34
7,51
FrAl
8,20
8,20
0,12

4551,03
67,88

1113,30
16,60

529,26
7,90

511,54
7,63

6696,93
99,89

8,20
0,12
6705,13
100

- Borovicová dúbrava – Pineto-Quercetum
- Dúbrava – Quercetum
- Hrabová dúbrava – Carpineto-Quercetum
- Brezová dúbrava – Detuleto-Quercetum
- Brezová jelšina – Betuleto-Alnetum
- Dubová jasenina – Querceto-Fraxinetum
- Brestová jasenina s topoľom – Ulmeto-Fraxinetum populeum
- Brestová jasenina s hrabom – Ulmeto-Fraxinetum carpineum
- Jaseňová jelšina – Faaxineto-Alnetum

Zdroj : Lesný hospodársky plán 1997- 2006

Jadro lesných porastov v katastri obce tvorí kyslý rad. Viac ako tretaina výmery lesov
patrí do skupiny lesných typov dubiny-Quercetum so zastúpením 39,91% namä severne od
obce – priestor Dúbrava. Ďalšia najrozšírenejšia skupina je hrabová dúbrava-CarpinetoQuercetum s 34,66% zastúpením. Borovicová dúbrava-Pineto-Quercetum zaberá takmer
13% výmery lesov a vodou ovplyvnené súbory brezová jelšina a brezové dúbravy sú
v rozsahu 4,48%.
Druhové zastúpenie ďalších drevín v území tvoria :
- agát, jelša, jaseň, topoľ sivý, lipa, cér, hrab, osika, breza, vŕba, javor, brest a iné.
Z prehľadu je zrejmé, že ide o značnú pozmenenú druhovú skladbu.
Vekové zastúpenie drevín v území je vo všetkých vekových skupinách. Relatívne
najnižší je podiel porastov vo vekovom stupni nad 90 rokov a do 10 rokov, najvyšší je podiel
vo vekovom stupni 50-80 rokov.
Najväčšiu výšku, hrúbku i zásoby dosahuje borovica, ktorá vo veku 100 rokov má
výšku cca 26-28 m a strednú hrúbku kmeňa 33,0-35,2 cm.
Rozdelenie lesov podľa kategórií
V LHC na katastrálnom území obce sú prevažne lesy hospodárske, len v západnej
polohe sú Lesným hospodárskym plánom vyčlenené plochy ochranných lesov. Tie sú
vyznačené v grafickej časti ÚPN
Lesy osobitného určenia na území katastra obce nie sú žiadne.
Na území LHC plnia lesy rovnako funkciu pôdoochrannú, krajinotvornú, hospodársku,
a funkciu ochrany prírody.
Pôdoochrannú funkciu plnia lesy na celom LHC.
Funkcia ochrany prírody prevažuje hlavne v oblasti rieky Morava a na celom území
CHKO Záhorie.
Krajinotvorná
funkcia
lesov
je
rovnako
nezastupiteľná,
nakoľko
ide
o poľnohospodársky využívanú oblasť, kde sa rovnomerne strieda poľnohospodárska pôda
s lesnými porastmi.
V lesoch, ktoré sú aj poľovným revírom je bohaté zastúpenie srnčej, diviačej, jelenej
a danielej zvere.
Na území katastra obce nie je žiadne výrobné zariadenie Lesov SR.
V území je len jedna horáreň Lesov SR v lokalite Priečne.
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Zo strany štátnej správy starostlivosti o lesný pôdny fond neboli pre riešenie ÚPN
obce stanovené, ani evidované žiadne špeciálne vstupné požiadavky.
Návrh rozvoja


Pre využívanie a starostlivosť o lesný pôdny fond platia opatrenia stanovené v Lesnom
hospodárskom pláne SR ( platnosť 2007 – 2016 ).



V území sú stanovené vyplývajúce organizačné regulatívy :
- zabezpečiť obnovu emisne zaťažených porastov a porastov poškodených ťažbou,
- zachovať a posilňovať systém miestnych ekosystémov.

Z materiálov územného systému ekologickej stability sú v návrhu územného plánu
pre lesné hospodárstvo premietnuté organizačné regulatívy :


usmerňovať vývoj nepôvodnej vegetácie smerom k prírode bližšej štruktúre, najmä
v ekologicky významnejších segmentoch krajiny
- odstraňovanie nepôvodných topoľov v ekosystémoch vodných tokov,
- postupná premena monokultúr na lesy s prirodzenejším druhovým zložením,
- likvidácia ruderálnych porastov v extraviláne ,
- špecifickým problémom je neofytný druh Phyltolaca americana, ktorý expanduje na
plochy lúk a lesov,



zavádzať osobitný managment ekotonov typu les/bezlesie na hranici poľnohospodárskej
pôdy a lesných pozemkov. Pre tento účel riešiť priame línie lesných okrajov zmeniť na
členité, v prechodnej zóne zvýšiť pestrosť krajinných prvkov , na mimolesnej pôde
uplatniť pestrí zastúpenie nelesnej drevinnej vegetácie a pod.,
Ďalšie navrhované rozvojové regulatívy :



riešiť posilnenie okrajov všetkých lesných celkov a lužných lesov Záhorskej nížiny
s výsadbami etážovitej skladby drevín v rámci projektu hospodárskej činnosti nového
Lesného hospodárskeho plánu,



premietnuť návrh krajinotvorby územného plánu v katastrálnom území obce uvedený
v kapitole 9 so systémom prvkov miestneho systému ekologickej stability do nového
návrhu Lesného hospodárskeho plánu formou vegetačného posilnenia :
-

všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených území a prvkov územného
systému nadregionálnej a regionálnej ekologickej stability :
* Chránená krajinná oblasť Záhorie v dvoch územne vymedzených celkoch :
na juhozápadnej hranici katastra, západnej časti katastra a v severovýchodnej
časti katastra,
* Národná prírodná rezervácia Abrod, na juhozápadnej hranici katastra (s plochou
rezervácie mimo katastra obce),
* Chránený areál Jazerinky, v západnej polohe katastra v naviazaní na cestu
III/00250,
* územia ochrany prírody európskeho významu v rámci siete NATURA 2000 –
SKUEV 0117 Abrod ( na hravici katastra s Veľkými Levármi, SKUEV 0166 Ciglat
(k.u Závod, Moravský Sv.Ján),
* navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie,
* provincionálne biocentrum PBC 1 Moravsko-Dyjský luh,
* nadregionálne biocentrum NRBC 1 Abrod,
* regionálne biocentrum RBC 1 Levárske lúky – Ciglád,
* regionálny biokoridor RBK 1 prostredie Lakšárskeho potoka
* výhľadový návrh na vyhlásenie Národného parku Morava,

- navrhovaných biocentier miestneho významu
* MBC 1 Jazerinky - mokraďová zeleň a lesík
* MBC 2 Pri čistom jazere
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*
*

MBC 3 Za hlbokou mlákou
MBC 4 Priečne

- navrhovaných prvkov miestneho územného systému ekologickej stability.
Poznámka : Základné regulatívy pre funkčné plochy a nadväzné urbanisticko-architektonické
riešenie podrobnej zástavby územia pre súbory výroby sú stanovené v Záväznej
časti B – kapitola III.9.
2.7.4.4 Nerastné suroviny
V riešenom území katastra obce sú evidované ložiská a hospodársky využívané
nerastné suroviny :


Chránené ložiskové územia (CHLÚ) a Dobývacie priestory (DP), ktoré sú určené na
dobývanie ropy a zemného plynu pre spoločnosť NAFTA a.s. v súlade s platným
banským právom na území SR
- CHLÚ a DP Závod,
- CHLÚ a DP Studienka –Závod.

V hore uvedených DP a CHLÚ sa nachádzajú zariadenia vo vlastníctve NAFTA a.s.,
ktoré sú určené na ťažbu zemného plynu, sondy a množstvo vysokotlakových plynovodných
prípojok rôznych svetlostí, vrátane elektrických prípojok k sondám, na ktoré sa podľa zákona
č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vzťahujú ochranné a bezpečnostné pásma definované v §§ 56 a 57.
Hranice dobývacích priestorov a zariadení s príslušnými ochrannými pásmami sú
premietnuté vo výkresoch č. 2, 3.
2.7.5

Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie
ochranných pásiem
V územnom pláne je navrhnuté vymiestniť :

z priľahlého územia obce
 výrobné ťažobné zariadenia – sondy umiestnené kolízne k súčasnej obytnej zástavbe
obce, kde v prípade výrobných havárii môže dôjsť k ohrozeniu života obyvateľov obce
a ich majetku,
z obytnej zástavby
 drobné remeselné výroby a dielne,
 nadmerný chov domácej hydiny a hospodárskych zvierat,
ktorých prevádzka hlukom a znečisťovaním ovzdušia ohrozuje kvalitu obytného prostredia.
V územnom pláne navrhnuté ochranné pásma sú v súlade s platnými legislatívnymi
predpismi a príslušnými technickými normami.
2.7.6

Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných
zámerov
Obec sa bude v ďalšom období rozvíjať na osídlenie s funkciou lokálneho sídelného

centra.
V územnom pláne navrhovaný rozvojový program výroby so zameraním na
nasledovné hospodárske sféry :


priemyselná výroba
- s návrhom nových ponukových plôch – výrobný areál V3,
- s rozšírením súčasných priemyselných areálov – V6 – Damonax,
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areál s reštrukturalizovanou polyfunkčnou priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou
PV1,



remeselná výroba drobných podnikateľov
- s návrhom novej plochy - RV1, RV3, prevádzkami nerušiacimi životné prostredie na
pozemkoch rodinnej zástavby,
- s prevádzkovým rozvojom areálu na výrobu trávnikov - PV2,



poľnohospodárska výroba
-

intenzifikácia využitia plôch súčasnej ornej pôdy,
intenzifikácia využitia plôch trvalých trávnych porastov,
navrhované plochy pre ovocné sady a vinohrady - P3,



občianska vybavenosť
- skvalitnenie prevádzky súčasnej vybavenosti, dostavba zariadení - OV1, OV3, OV4,
- návrh výstavby nových zariadení vybavenosti v súboroch - OV2, OV5, OV6, OV7,
OV9,



cestovný ruch, rekreácia
- skvalitnenie prevádzky súčasnej vybavenosti,
- návrh nových zariadení – v rámci OV2, v rámci katastrálneho územia,



doprava
- skvalitnenie systémov verejnej dopravy.

V koncepte a návrhu riešená výrobná plocha v polohe extravilánu obce západne od
železničnej trate v nadviazaní na cestu III/00250 pre funkciu priemyselného areálu V8
(lokalita záberov č.25) je na základe stanoviska Krajského pozemkového úradu v Bratislave
č.j.270/259/2009-10 preradená z návrhového obdobia do obdobia výhľadu.
Z toho vyplýva postup, že predmetná lokalita bude riešená v prípade konkrétneho
záujmu investora na takýto plošné veľký program výroby.
Spolu je predpoklad, že pri realizácií navrhovaných pracovných aktivít by sa vytvorilo
v obci a jej katastri cca 440 nových pracovných príležitostí.
2.7.7 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu a rekreácie
Jedným z rozvojových programov ÚPN je vytvoriť podmienky pre výrazný rast
atraktívnej vybavenosti cestovného ruchu a rekreácie .
Súčasný stav
Súčasný ponukový potenciál vybavenia obce a jej katastrálneho územia z hľadiska
verejného vybavenia cestovného ruchu, turizmu a rekreácie je nedostatočný.
V rámci zástavby obce nie je žiadne verejné ubytovacie, ani stravovacie zariadenie.
Súčasnú ponuku vybavenosti a služieb pre turizmus a rekreáciu v katastri obce tvorí
len vybavenosť oddychového miesta pri diaľnici D2 v smere na Kúty. Zariadenie tvorí
nedokončená oddychová vybavenosť v prírode – posedenia, hygiena a motorest, ktorý toho
času nie je v prevádzke.
Takto jedinou možnosťou pre túto funkciu je len bežná občianska vybavenosť v obci.
Časť objektov pôvodne bytového fondu je využívaná na individuálnu rekreáciu vo
forme rekreačných chalúp. Tieto objekty sú postupne obnovované a prevažne na dobrej
architektonickej úrovni. chalupársku rekreáciu s prevažne koncom týždňovým využívaním vo
forme druhých bytov – evidovaný je počet 28 domov s touto funkciou ( údaj z posledného
sčítania obyvateľov, domov a bytov 26.5.2001 ).
Súčasný prírodný a kultúrno-historický potenciál krajiny a okolitých sídiel regiónu pre
cestovný ruch, turizmus a rekreáciu dáva nasledovné predpoklady ponuky :
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-

prírodná a krajinná atraktivita Borskej nížiny v CHKO Záhorie
prírodná atraktivita Národnej prírodnej rezervácie Abrod,
prírodná a krajinná atraktivita širšieho prostredia nivy rieky Morava,
pamiatková rezervácia ľudovej architektúry s kostolom Veľké Leváre,
rekreačné lokality Tomky - Studená voda,
ľudová architektúra Borský Sv. Jur ( časť Húšky vytipovaná na vyhlásenie vidieckej
pamiatkovej zóny ).

Návrh rozvoja
Vo väzbe na uvedené podmienky je riešený program rozvoja cestovného ruchu,
ponukového rekreačného, turistického a športového vybavenia v obci, ktorý je previazaný aj
na systém regionálnej turistiky s vhodnými atraktívnymi aktivitami pre dané prostredie :


Navrhnuté je v rámci stavebného súboru Kultúrneho domu a Obecného úradu zriadiť
Turistickú informačnú kanceláriu TIK so stálou expozíciou histórie obce a galériou
miestneho umenia pre dennú turistickú návštevnosť poznávacieho cestovného ruchu.



Navrhnuté je v uličnej zástavbe rodinných domov riešiť ponuku výstavby domov
s funkciou rekreačného pobytu v penziónoch
- navrhovaná kapacita – cca 10 buniek samostatného bývania s kuchynkou
a hygienickým vybavením,



Navrhnuté je riešiť vo vytipovaných súboroch zachovalej ľudovej architektúry podľa
disponibilných možnosti po ich prestavbe rodinné rekreačné ubytovanie
- navrhovaná kapacita – cca 20 domov x 4 lôžka.



Navrhnuté je riešiť využitie disponibilných objektov a dvorných časti pôvodného bytového
fondu, resp. hospodárskych častí v obci vhodnou stavebnou prestavbou na rekreačný
chalupársky pobyt, atraktívne služby cestovného ruchu – občerstvenie, stravovanie,
cukráreň, predaj suvenírov a pod..



V rámci katastra obce je riešený rozvoj programu regionálnej turistiky s vhodnými
atraktívnymi aktivitami pre dané prostredie :
- pešia turistika, cykloturistika s označenými trasami :
* v prepojení obec Závod – trasa pri rieke Morava so samostatným chodníkom od
obce pozdĺž cesty III/00250 a ďalej po súčasných poľných a lesných cestách,
* v prepojení obec Závod – rekreačná zóna Tomky so samostatným chodníkom od
obce pozdĺž cesty III/50317,
* v prepojení obec Závod – Veľké Leváre so samostatným chodníkom pozdĺž cesty
III/00232,
* v prepojení obec Závod – Šišulákov mlyn – Studienka po miestnych, poľných
a lesných cestách.



V katastrálnom území obce je na diaľnici D2 v prevádzke obojstranné oddychové
parkovisko s vybavenosťou.
V územnom pláne je riešený rozvoj ponukovej oddychovej vybavenosti pre túto tranzitnú
dopravu a zo strany Kúty Bratislava aj so stravovacím zariadením.

Poznámka : Základné regulatívy pre funkčné plochy a nadväzné urbanisticko-architektonické
riešenie podrobnej zástavby územia pre súbory cestovného ruchu a rekreácie
v obci sú stanovené v Záväznej časti B – kapitola III.9.
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2.8

Vymedzenie zastavaného územia obce

2.8.1 Súčasné zastavané územie
Posledná evidovaná hranica zastavaného územia obce bola vytýčená ku dňu
1.1.1990.
Pri spracovaní územného plánu bolo vyhodnotené, že v niektorých častiach bola
hranica zastavaného územia prekročená, resp. v doterajšom vývoji nebolo zastavané
územie funkčných plôch výroby a v samostatných urbanizovaných lokalitách riešené.
Jednou z rozvojových úloh územného plánu je vymedziť novú hranicu zastavaného
územia obce tak, aby zahrnula všetky súčasné a navrhované funkčné rozvojové plochy
prevádzky sídla.
2.8.2 Navrhované úpravy hranice zastavaného územia obce
Nové rozvojové časti hranice zastavaného územia sú navrhnutá na úpravy
a rozvojový stav v nasledovných úsekoch :


v rámci územia obce :
- v severovýchodnej časti od súčasnej hranice na ulici Kozia po vonkajšom obvode
pozemkov rozvojových plôch zóny bývania B1/5 Pod borom a B1/6 Janáčka,
-

vo východnej časti v pokračovaní od hranice rozvojovej zóny bývania B1/6 na ul.
Štúrova
po vonkajšom obvode rozvojových plôch bývania B1/7 Záhumenice
z východu,

-

ďalej po obvode navrhovaného pozemku Centra seniorov (súčasť -OV5) a po
vonkajšom obvode rozvojových plôch bývania B1/8 Jelšiny, navrhovanej obslužnej
komunikácií a vonkajšom obvode súčasného výrobného areálu Kovel V5 po Mierovú
ulicu,

-

v južnej časti od súčasnej hranice pozdĺž miestnej komunikácie – ulica Mierová a po
južnom obvode navrhovanej okružnej križovatke a pozdĺž miestnej komunikácie po
vstup do areálu PV1,

-

ďalej po južnom západnom severnom a východnom obvode polyfunkčného areálu
výroby - PV1 a po severnej strane navrhovaného obvodu pozemkov bývania B2/1
Dielce s napojením na súčasnú hranicu zástavby v časti Záhradky,

- od súčasnej hranici pri záhradách a transformátore pri južnej strane športového
areálu, ďalej po obvode rozvoja športového areálu Š1 a areálu Základnej školy - OV3
s napojením na súčasnú hranicu južnej časti zástavby na Sokolskej ulici,
- na Sokolskej ulici z južnej strany po obvode navrhovanej rozvojovej plochy - RV1,
- na Sokolskej ulici v polohe pri mimoúrovňovom križovaní s diaľnicou D2 obojstranne
v súbehu s miestnou komunikáciou a navrhovaným peším chodníkom nadchodu
diaľnice D2,
- na Sokolskej ulici západne od križovania s diaľnicou D2 z južnej strany po obvode
navrhovaného areálu nového cintorína - OV7 s napojením na súčasnú hranicu,
- v západnej polohe konca zástavby obce pri železničnej trati od súčasnej hranice po
obvode pozemku novej stanice a ďalej krížom cez železničnú trať a po obvode
navrhovaného rozvoja areálu firmy Trávniky k ceste III00250 a po obvode pozemku
horárne späť do obce po obvode navrhovanej mimoúrovňovej križovatky so
železničnou traťou k súčasnej hranici,
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- v severnej polohe nad uličnou zástavbou na Sokolskej ulici pri diaľnici D2 po obvode
navrhovaného areálu záhradníctva,
- na Sokolskej ulici od súčasnej hranice zástavby zo severu po vonkajšom obvode
navrhovaných pozemkov zón bývania B1/1 Centrum, B1/2/ Plav, B1/3 s prístupovou
cestou a napojením na súčasnú hranicu v severnej časti pri ceste III/00232,


v rámci osady Priečne
- po obvode pozemkov zástavby osady,



v rámci súčasnej a navrhovanej diaľničnej vybavenosti :
- obojstranne plochy oddychových miest pri diaľnici D2 po obvode areálov parkovísk,
motorestov, oddychových priestorov s hygienickou vybavenosťou.

Navrhované úpravy hranice zastavaného územia obce sú graficky vyjadrené vo
výkresoch.
2.9

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov

2.9.1 Vymedzenie ochranných pásiem
V územnom pláne sú premietnuté normatívne záväzné ochranné pásma dopravy,
technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, výroby, poľnohospodárstva a spoločnosti
NAFTA a.s. Gbely :


doprava cestná
- diaľnica D2 – ochranné pásmo 100 m kolmo od osi vozovky,
- štátna cesta I. triedy I-2 – ochranné pásmo 50 m kolmo od osi vozovky,
- regionálne cesty III. triedy č.III/00250, č.III/00232, č.III/50317 – v extraviláne obce je
stanovené ochranné pásmo 20 od osi komunikácie,



doprava železničná
- železničná trať č.110
podľa §7 ods.2b) pri celoštátnej dráhe vystavenej pre rýchlosť väčšiu ako 160 km/h
100 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 50 m od hranice obvodu dráhy,



energetika - elektrická energia
vzdušné VN vedenia a trafostanice
- VN vedenia od 1kV do 35kV holými vodičmi je 10m na každú stranu od krajného
vodiča, v súvislých lesných priesekoch 7m,
- VVN vedenia od 35kV do 110kV holými vodičmi je 15m na každú stranu od krajného
vodiča,
- kábelového vedenia do 110kV v zemi je 1m na každú stranu od krajného kábla,
vzdušné VN pre 22kV vedenia a stožiarové trafostanice majú ochranné pásmo
vymedzené zvislými rovinami vo vzdialenostiach 10m,
u trafostanice 22/0,4kV kruh o polomere 10 m,
- vzdušné NN vedenie nemá ochranné pásmo,
- káblové vedenia majú ochranné pásmo 1m na každú stranu od vedenia,
- v ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané
alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by
ohrozovali energetické dielo a jeho plynulú a bezpečnú prevádzku,



energetika - zemný plyn – ochranné pásma (§59 zákona o energetike) – sa zriaďujú na
ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Je to priestor v bezprostrednej
blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou
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vzdialenosťou od osi priameho plynovodu obojstranne alebo od pôdorysu technologickej
časti plynárenského zariadenia:
- 4m – pre plynovod so svetlosťou do 200mm
- 8m – pre plynovod so svetlosťou od 201mm do 500mm
- 12m – pre plynovod so svetlosťou od 501mm do 700mm
- 50m – pre plynovod so svetlosťou nad 700mm
- 1m – pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území obce
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa ,
- 8m – pre technologické objekty
- 150m – pre sondy,
- 5m – pre zlikvidované sondy Nafta, a.s.
- 50 m – pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v §56,
písm a) až g) zákona o energetike ;
bezpečnostné pásmo – je určené na zabránenie porúch alebo havárii na plynárenských
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov na ochranu života, zdravia a majetku
osôb. Je to priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu obojstranne
alebo pôdorysu plynárenského zariadenia (§57 zákona o energetike).
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území,
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350
mm,
- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad
350 mm,
- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
- 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
- 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v
písmene a) až h) §57 zákona o energetike.


vodné zdroje – I. pásmo hygienickej ochrany podľa určenia, je súhlasné s oplotením,
- ochranné pásmo vodojemu – v okruhu 50m od stavby,



vodné toky
- pre toky Porec, Hošták, Plavisko ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary toku, v
ktorom nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú
vzrastlú zeleň, oplotenie a je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného
toku s pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly (§48),
- pri ohradzovanom Lakšárskom potoku je ochrana vodnej stavby ochranné pásmo 10m
od vzdušnej päty protipovodňovej hrádze,



hydromelioračné odvodňovacie a zavlažovacie kanály
- ochranné pásmo 5m od brehovej čiary kanála, v ktorom nie je možné umiestňovať
technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, oplotenie a je nutné
zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku s pobrežným pozemkom
z dôvodu údržby a kontroly,



cintorín
- ochranné pásmo 50 m od oplotenia areálu ( platné od účinnosti zákona č.470/2005
Z.z. o pohrebníctve na nové plochy ),



pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora živočíšnej výroby v areáli PV1
- pri predpoklade využitia časti areálu na živočíšnu výrobu je navrhnutý prísny
bioprogram chovu mladého a výkrmového hovädzieho dobytka v kapacite do cca 150
ks, ktorá si vyžaduje minimálne pásmo hygienickej ochrany PHO 150 m,
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lesná pôda
ochranné pásmo tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme
sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ( §10
zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch ).



ochranné pásmo Vojenského obvodu Záhorie.

2.9.2 Vymedzenie chránených území
V riešenom katastrálnom území obce Závod sú vyhlásené nasledovné chránené
územia :


Chránená krajinná oblasť Záhorie v dvoch územne vymedzených celkoch :
na juhozápadnej hranici katastra, západnej časti katastra a v severovýchodnej časti
katastra,



Národná prírodná rezervácia Abrod, na juhozápadnej hranici katastra s plochou
rezervácie mimo katastra obce,



Chránený areál Jazerinky, v západnej polohe katastra v naviazaní na cestu III/00250,



územia ochrany prírody európskeho významu v sieti NATURA 2000 – SKUEV 0117
Abrod (na hranici katastra s Veľkými Levármi), SKUEV 0166 Ciglát (k.ú. Závod, Moravský
Sv.Ján)



navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie,
Plánované je vyhlásenie Národného parku Morava.

2.9.3 Iné obmedzenia v prevádzke územia
V katastrálnom území obce Závod sú stanovené ďalšie obmedzenia v prevádzke
územia :


rozhodnutiami Obvodného banského úradu v Bratislave v zmysle zákona č.44/1988 Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
sú určené Chránené ložiskové územia (CHLÚ) a Dobývacie priestory (DP), ktoré sú
určené na dobývanie ropy a zemného plynu pre spoločnosť NAFTA a.s. v súlade
s platným banským právom na území SR :
- CHLÚ a DP Závod pre ložisko Závod mezozoikum – dobývanie ropy a zemného
plynu,
- CHLÚ a DP Studienka –Závod pre ložisko Studienka a Závod – dobývanie zemného
plynu,
kde sa nachádzajú zariadenia určené na ťažbu zemného plynu, sondy, vysokotlakové
prípojky rôznych svetlostí, elektrické prípojky k sondám prevádzkované v zmysle
platných právnych predpisov a v súlade s príslušnými povoleniami,



rešpektované sú všetky podmienky ochrany zariadení NAFTA a.s., ako aj bezpečnosti
ľudí vyplývajúce zo zákona č.44/1988Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.656/2004 Z.z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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2.10

Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej, protipožiarnej
a protipovodňovej ochrany obyvateľstva

Z ÚPN VÚC Bratislavského kraja , ani z prieskumov a rozborov pre riešenie
územného plánu obce nevyplynuli žiadne osobitné požiadavky záujmov obrany štátu, civilnej
protipožiarnej protipovodňovej ochrany obyvateľstva.
2.10.1 Záujmy obrany štátu
Počas prác na ÚPN obce neboli v riešenom katastrálnom území zo strany príslušného
orgánu Ministerstva obrany SR, resp. iných orgánov štátnej správy predložené žiadne
špecifické požiadavky.
2.10.2 Civilná ochrana obyvateľstva
V katastrálnom území obce
nie je žiadne samostatné zariadenie civilnej
a protipožiarnej ochrany obyvateľstva. Pre obyvateľstvo sú platné opatrenia v rámci obce
Závod a okresu Malacky.
Tiež sú platné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany a vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej
ochrany v katastri mesta s ďalšími nadväznými predpismi, zákona č.314/2001 o ochrane pred
požiarmi a súvisiacimi predpismi.
Záujmy civilnej ochrany obyvateľstva sú v územnom pláne riešené v súlade
s príslušnými zákonnými ustanoveniami a metodickým usmernením v nasledovnej štruktúre
návrhu :
Ochrana obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácií s nebezpečnými
látkami
V obci sa manipuluje s nebezpečnými látkami - – sirovodík a metanol, v rámci činnosti
spoločnosti Nafta, a.s..
Stavebno - technické požiadavky na stavby a technické podmienky zariadení
Prevádzka obce si nevyžaduje prijať špecifické stavebno-technické požiadavky a iné
technické podmienky pre výstavbu nových plánovaných objektov v obci.
V príprave územného plánu neboli stanovené žiadne špeciálne požiadavky na
riešenie civilnej ochrany obyvateľstva v súčasných, resp. navrhovaných objektoch rozvoja
sídla.
Stavby na skladovanie materiálu CO
Pri spracovaní územného plánu neboli stanovené žiadne požiadavky na riešenie
nových stavieb, resp. priestorov na skladovanie materiálu CO.
V tabuľkovom prehľade sú uvedené príslušne údaje o využití súčasných
a navrhovaných objektov a zariadení pre prípadné potreby civilnej ochrany obyvateľstva.
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Zariadenia civilnej ochrany
Por.číslo Druh zariadenia CO
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov objektu

Stanica CO na dekontamináciu odevov
Základná škola
Športový areál – futbalový štadión
Hasičská zbrojnica
Areál Obecného podniku služieb RV2
Servisné centrum autoprepravcov V3
Areál polyfunkčnej výroby PV1
Hospodársky areál Trávniky
Výrobný areál Kovel V5

Spolu

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
8

B. Stanica CO na dekontamináciu dopravných prostriedkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hasičská zbrojnica
Areál Obecného podniku služieb
Servisné centrum autoprepravcov V3
Areál viacúčelovej výroby PV1
Hospodársky areál Trávniky
Výrobný areál Kovel V5

Spolu

1
1
1
1
1
1_________
6

C. Stanica CO na hygienickú očistu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Základná škola, telocvičňa, športový areál
Športový areál - futbalový štadión, tenisová hala
Hasičská zbrojnica
Areál Obecného podniku služieb
Servisné centrum autoprepravcov
Areál viacúčelovej výroby PV1
Hospodársky areál Trávniky
Výrobný areál Kovel V5

Spolu

2
2
1
1
1
1
1
1
10

Monitorovacie zariadenia
A. Radiačné monitorovanie
Obecný úrad
1
_________________________________________________
B. Chemické monitorovanie
Areál polyfunkčnej výroby PV1
1
__________________________________________________________________
Spolu
2

Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
A. Textová časť

65

Úkryty kolektívnej ochrany obyvateľstva
Por.č.skladu
Názov objektu
1.
Obecný úrad a Kultúrny dom
2.
Základná škola
3.
Hasičská zbrojnica
4.
Servisné centrum autodopravcov
5.
Obecný podnik služieb
6.
Seniorské centrum
7.
Areál polyfunkčnej výroby PV1
8.
Areál výroby Kovel V5

Sklady materiálu CO
Por.č.skladu
Názov objektu________________________________________________
1.
Obecný úrad a Kultúrny dom
2.
Základná škola
3.
Hasičská zbrojnica
4.
Servisné centrum autodopravcov
5.
Obecný podnik služieb
6.
Seniorské centrum
7.
Areál polyfunkčnej výroby PV1
8.
Areál výroby Kovel V5
Systém varovania a vyrozumenia
Územný plán uvažuje s rozšírením prevádzky verejného rozhlasu v obci, aj so
súčasným sirénovým spôsobom informovania o nebezpečenstve.
Iné špecifické požiadavky na riešenie systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva
neboli pre riešenie územného plánu stanovené.
Situovanie varovacích sirén
1.
Obecný úrad
2.
Hasičská zbrojnica
3.
Areál obecného podniku služieb
4.
Areál výroby Kovel V5
5.
Areál záhradníctva
6.
ZPS Závod
ÚPN nerieši civilnú ochranu v uzavretých prevádzkových a výrobných areáloch. Táto
je riešená v rámci ich vnútornej prevádzky a zabezpečovaná samostatne jednotlivými
prevádzkovateľmi.
2.10.3 Protipožiarna ochrana obyvateľstva
Protipožiarna ochrana obyvateľstva je v územnom pláne riešená v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi a plánom
okresnej ochrany.
Po príslušnom zhodnotení v prieskumoch a rozboroch a riešení konceptu ÚPN obce
bolo stanovené, že pre ďalšie obdobie bude protipožiarnej ochrany slúžiť Hasičská zbrojnica
v centre obce s príslušnou architektonickou úpravou objektu.
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Pre likvidáciu požiarov v obci je vybudovaná sieť uličných hydrantov, ktoré budú
budované aj na všetkých nových uliciach.
Všetky ulice a miestne cesty sú riešené tak, aby boli prejazdné, resp. prístupné pre
hasičskú automobilovú techniku.
Vo výrobnom areáli pri ceste III/00232 je riešený prístup hasičských vozidiel k potoku
Porec pre potreby čerpania úžitkovej vody.
Počíta sa aj s operatívnym využitím všetkých disponibilných vodných tokov vo voľnej
krajine.
2.10.4 Protipovodňová ochrana obyvateľstva
Pre protipovodňovú ochranu obyvateľstva a majetku sú realizované stavby
a v platnosti opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 666/2003 Z..z. o ochrane pred povodňami,
ktoré v riešení územného rozvoja zóny budú príslušne zapracované.
Protipovodňová ochrana obyvateľstva je v územnom pláne riešená v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 666/2003 Z.z. a plánom okresnej ochrany.
Konkrétne opatrenia sú navrhnuté v rámci kapitoly 2.13.1.4 Prevádzka vodných tokov
a vodohospodárskych zariadení.
2.11

Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky územného systému
ekologickej stability, ekostabilizačné opatrenia

Nadväzne na uvedenú krajinnú charakteristiku územia, ochrany prírody a súbor
aktuálnych údajov a opatrení pre tvorbu ekologickej stability územia v prieskumoch
a rozboroch je v ÚPN obce riešený návrh dotvorenie krajinnej štruktúry katastra obce
s návrhom :


opatrení na posilnenie vyhlásených a navrhovaných chránených území,



prvkov miestneho systému ekologickej stability.

Navrhnuté je súčasnú priestorovú hodnotu územia katastra obce podporiť a rozvinúť
vhodným krajinným a sadovníckym dopracovaním :
 krajinnej zelene v katastrálnom území obce s riešením jednotlivých prvkov
územného systému ekologickej stability,
 sídelnej zelene v zastavanom území a po obvode zástavby obce a samostatných
urbanizovaných lokalít,
 kompozičných a estetických urbanisticko-krajinných prvkov v spádovom území
obce.
2.11.1 Ochrana prírody, tvorba krajiny a územného systému ekologickej stability
Na území katastra obce sa nachádzajú nasledovné chránené územia :


Chránená krajinná oblasť Záhorie v dvoch územne vymedzených celkoch :
na juhozápadnej hranici katastra, západnej časti katastra a v severovýchodnej časti
katastra,



Národná prírodná rezervácia Abrod, na juhozápadnej hranici katastra s plochou
rezervácie mimo katastra obce,



Chránený areál Jazerinky, v západnej polohe katastra v naviazaní na cestu III/00250,
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územia ochrany prírody európskeho významu v sieti NATURA 2000 – SKUEV 0117
Abrod (na hranici katastra s Veľkými Levármi), SKUEV 0166 Ciglát (k.ú. Závod, Moravský
Sv.Ján)



navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie.

Na vymedzené chránené územia platia v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny príslušné stupne ochrany s určenými ochrannými a organizačnými
opatreniami :
- územie CHKO - II. stupeň,
- územie CHA – IV. stupeň,
- územie NPR – IV. stupeň.
Územie okresu a obce je začlenené do socioekoregiónu Záhorská nížina.
Z priemetu vyššieho záväzného územnoplánovacieho dokumentu ÚPN VÚC
Bratislavského kraja, záväzného materiálu Generel nadregionálneho územného systému
ekologickej stability, vypracovaného materiálu Regionálny územný systém ekologickej
stability bývalého okresu Senica a aktuálnych materiálov Štátnej ochrany prírody – CHKO
Záhorie je spracovaný návrh, v ktorom sú :
 premietnuté všetky vyhlásené a navrhované chránené územia a sledované prvky
nadregionálneho a regionálneho systému ekologickej stability územia,
 navrhnuté ďalšie prvky pre zachovanie a rozvoj krajinnej štruktúry a formovanie
krajinného obrazu riešeného územia a dôležité koncepčné princípy dotvorenia uzlových
bodov ekologickej stability štruktúry poľnohospodárskej a lesnej krajiny …
V územnom pláne obce je navrhnuté riešiť priemet sledovaných rozvojových opatrení
z ÚPN VÚC Bratislavského kraja, regionálneho územného systému ekologickej stability
a konkrétny návrh posilnenia zelene v nasledovných priestoroch :


provincionálne biocentrum PBC 1 Moravsko-Dyjský luh,



nadregionálne biocentrum NRBC 1 Abrod,



regionálne biocentrum RBC 1 Levárske lúky – Ciglád,



regionálny biokoridor RBK 1 prostredie Lakšárskeho potoka



výhľadový návrh na vyhlásenie Národného parku Morava.

V rozvojovom riešení územia sú územným plánom obce navrhnuté prvky miestneho
systému ekologickej stability, ktoré je potrebné realizovať konkrétnymi opatreniami
v spolupráci zainteresovaných subjektov štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vlastníkov,
resp. prevádzkovateľov pozemkov :
Navrhované biocentrá miestneho významu




MBC 1 Jazerinky - mokraďová zeleň a lesík
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny, dôležitý krajinný prvok prirodzenej závlahy územia
návrh - riešiť lokalitu ako vybavené oddychové miesto a náučne miesto
ochrany prírody s príslušnou informovanosťou,
MBC 2 Pri čistom jazere - mokraďová zeleň a priestor bývalej vodnej plochy
v extraviláne zástavby obce, zachovanie pôvodného prírodného
charakteru, výrub náletových stromov a kríkov
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny, dôležitý krajinný prvok prirodzenej závlahy,
návrh - riešiť lokalitu ako náučne miesto ochrany prírody s príslušnou
informovanosťou,
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MBC 3 Za hlbokou mlákou - mokraďová zeleň a priestor bývalej vodnej plochy
v severnej polohe extraviláne zástavby obce, zachovanie pôvodného
prírodného charakteru, výrub náletových stromov a kríkov
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny, dôležitý krajinný prvok prirodzenej závlahy
MBC 4 Priečne - mokraďová zeleň a priestor bývalej vodnej plochy vo voľnej krajine,
zachovanie pôvodného prírodného charakteru, výrub náletových
stromov a kríkov
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny, dôležitý krajinný prvok prirodzenej závlahy,
návrh - riešiť lokalitu ako vybavené oddychové miesto a náučne miesto
ochrany prírody s príslušnou informovanosťou,

Navrhované biokoridory miestneho významu








MBK 1 Líščie jamy - prostredie poľnohospodárskej krajiny východne od obce
v súčasnosti čiastočne rozdelené vetrolamovým koridorom – návrh
výsadby ďalšej systémovej výsadby vetrolamových drevín a kríkovitej
zelene v prepojení od lesného celku na východnej strane až po
križovatku poľných ciest s cestou III/50317 – pri kaplnke po zeleň
záhrad na východnom obvode zástavby obce,
funkcia – systémové rozdelenie veľkého poľnohospodárskeho lánu vetrolamom,
zníženie veternej erózií pieskového pôdneho krytu ako významný
krajinný prvok, tvorba stanovišťa fauny, prirodzená závlaha
poľnohospodárskej pôdy.
MBK 2 Priečne - prostredie toku kanála Priečne v prepojení medzi RBK1 a lesným
celkom nad Panským, ktoré je aj hranicou CHKO Záhorie – návrh
systémovej výsadby vetrolamových drevín a kríkovej zelene,
funkcia - systémové
rozdelenie
poľnohospodárskej
krajiny,
ochrana
a revitalizácia brehovej zelene, tvorba
stanovišťa fauny, prirodzená
závlaha územia a ochrana pôdy pred veternou eróziou.
MBK 3 Plaviská - prostredie toku kanála Plaviská v prepojení medzi lesným celkom Za
hoštákmi a meliorovaným potokom Porec– návrh systémovej výsadby
vetrolamových drevín a kríkovej zelene,
funkcia - systémové rozdelenie rovinnej poľnohospodárskej krajiny, významný
krajinný prvok kompozície okraja zástavby obce, ochrana
a revitalizácia brehovej zelene, tvorba stanovišťa fauny, prirodzená
závlaha územia a ochrana pôdy pred veternou eróziou.
MBK 4 Porec - prostredie toku meliorovaného potoka Porec v prepojení medzi lesným
celkom V Jaroskinej, lesným celkom pri diaľnici D2 a NPR Abrod –
návrh systémovej výsadby vetrolamových drevín a kríkovej zelene,
funkcia - systémové rozdelenie rovinnej poľnohospodárskej krajiny, významný
krajinný prvok kompozície okraja zástavby obce, ochrana
a revitalizácia brehovej zelene, tvorba stanovišťa fauny, prirodzená
závlaha územia a ochrana pôdy pred veternou eróziou.

Navrhované genofondovo významné lokality




GVL 1 Jama

- krajinné prostredie lesíka s pôvodnou mokraďou v severnom
extraviláne lokality železničnej stanice,
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny a flóry.
GVL 2 .......... - krajinné prostredie typickej stepnej lúky na okraji lesného celku
Záhorskej nížiny s mokraďou v západnom extraviláne obce
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny a flóry.
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GVL 3 Diely za rybníkom - krajinné prostredie typickej stepnej lúky a lesného celku
Záhorskej nížiny s mokraďou v západnom extraviláne obce
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny a flóry.
GVL 4 Pri Babynskej mláke - prostredie lesíka a lúčneho prostredia krajiny nížiny
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny a flóry.
GVL 5 Brezová mláka - genofondovo významná lokalita - prostredie lesíka s mokraďou
a lúčneho prostredia krajiny nížiny
funkcia - ochrana a revitalizácia zelene, ochrana biotopu, tvorba stanovišťa
fauny a flóry.

Navrhované líniové interakčné prvky


IP 1 -




IP 2 IP 3 -



IP 4 -

navrhovaná výsadba skupinových drevín a kríkov jednostranne pozdĺž cesty
III00250 od zástavby obce po križovatku s cestou I-2,
navrhovaná výsadba skupinových drevín a kríkov jednostranne pozdĺž cesty I-2,
navrhovaná výsadba skupinových drevín a kríkov jednostranne pozdĺž cesty
III/50317 od MBK1 v smere na Tomky,
navrhovaná výsadba skupinových drevín a kríkov jednostranne pozdĺž poľnej
cesty od odbočenia z cesty III/50317 a MBK1 po osadu Šišulákov mlyn.

Biocentrum tvorí geoekosystém, alebo skupina geoekosystémov, ktorý vytvára trvalé
podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie
a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Ide teda o taký segment krajiny, ktorý svojou veľkosťou
a stavom ekologických podmienok umožňuje trvalú existenciu druhov a spoločenstiev jej
prirodzeného genofondu
Biokoridor tvorí priestorovo prepojený súbor geoekosystémov, ktorý spája biocentrá
a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich
spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.
Sprievodná nelesná a krovinová vegetácia pozdĺž vodných tokov, kanálov,
komunikácií a na obvode jednotlivých honov poľnohospodárskej pôdy je v krajinnom návrhu
zaradená medzi líniové interakčné prvky.
Územný plán preberá a doplňuje už stanovené návrhy ďalšieho dotvorenia krajinnej
štruktúry vo forme regulatív pre :
 obnovu nelesnej stromovej vegetácie a zakomponovanie pásových a uzlových prvkov
ekologickej stability v rámci tvorby siete miestnych biokoridorov pozdĺž vodných tokov
a ich pôvodných meandroch, umelých kanálov, ciest a železničnej trate,
 skvalitnenie okrajových častí lesných komplexov vhodnými drevinovými výsadbami
a krajinnými kompozičnými úpravami,
 riešenie prevlhčenia pôd a budovanie vetrolamov, rozčlenenie veľkých honov pôdy sieťou
poľných ciest a výsadbou vegetácie ;
v silne zamokrených polohách v rámci spracovania Projektu pozemkových úprav vyňať
ornú pôdu z PPF a nechať ju zarásť vlhkomilnou vegetáciou, resp. previesť na TTP,
 riešenie prevádzkových opatrení v evidovaných bodoch krajinne hodnotných
pohľadových smeroch podľa prieskumov a rozborov územia ;
riešiť smerovanie turisticko-rekreačnej návštevnosti v evidovaných miestach s výraznými
pozitívami v krajine,
 riešenie vyhodnotených plošných negatív v krajine podľa prieskumov a rozborov.
 prepojenie cesty III/00250 od obce po križovatku s cestou I-2 a ďalej smerom k rieke
Morava riešiť aj so samostatným chodníkom s výsadbou aleje vzrastlých drevín
 zabezpečenie revitalizácie tokov – zakladanie a doplňovanie brehových porastov
pôvodnými drevinami, postupná eliminácia šľachtených topoľov a agátu, zlepšiť životné
podmienky pre ryby a druhy živočíchov ;
uprednostniť revitalizáciu regionálnych biokoridorov,
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v akumulačných depresiách obmedziť používanie agrochemikálií na minimum
a realizovať opatrenia na poľnohospodárskych farmách na zamedzenie prieniku ropných
látok a vodou riedených exkrementov hospodárskych zvierat do podzemných vôd,
riešiť v rámci spracovania Projektu pozemkových úprav územnú ochranu vybratých
vzorkov typov pôd ako prostredia spoločenstiev pôdotvorných organizmov.

V územnom pláne sú ďalej navrhnuté na realizáciu nasledovné krajinné kompozičné
ekostabilizačné prvky v území katastra obce :
 veľkoplošné územie poľnohospodárskej pôdy v katastri rozčleniť a pozdĺž poľných ciest
a kanálov vysadiť skupinové stromy s cieľom tvorby pomerového rozčlenenia
poľnohospodárskej pôdy v krajinnom obraze a plnenia funkcie izolačnej, udržiavania
vlhkosti pôdy a ochrany pred veternou eróziou pôdy ;
realizáciu zabezpečiť organizačne v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi pôdy
v rámci Projektu pozemkových úprav,
 riešiť posilnenie okrajov všetkých lesných celkov a lužných lesov Záhorskej nížiny
s výsadbami etážovitej skladby drevín v rámci projektu hospodárskej činnosti nového
lesného hospodárskeho plánu,
 riešiť dotvorenie krajinnej štruktúry zelene po obvode zástavby obce.
Riešené krajinné návrhy, ktoré sú aj prvkami miestneho územného systému
ekologickej stability sú vyjadrené graficky vo výkresoch č. 2,3,7 .
2.11.2 Tvorba sídelnej zelene















V rámci tvorby systému sídelnej zelene je v ÚPN navrhnuté :
Obecné námestie v centre obce s obojstranným parkom,
námestia s parkom v priestore pred Kultúrnym domom, základnou školou a navrhovaným
súborom občianskej vybavenosti.
súčasné parkové priestory v obci revitalizovať s príslušnými výsadbami vybratých druhov
drevín, etážovitých kríkov s vhodným farebným skeletom, s trvalkovými kvetinovými
záhonmi a všetky parky riešiť so sieťou chodníkov a drobnou architektúrou – lavičky,
odpadové koše, večerné osvetlenie, stojany na bicykle, informačný systém – tak, aby
tieto priestory boli estetické a atraktívne pre obyvateľov a návštevníkov sídla,
systémovo riešiť revitalizáciu súčasnej zelene a nové výsadby zelene pozdĺž ciest I-2,
III/00232, III/00250, III/50317, železničnej trate a diaľnici D2 v kontakte so zástavbou
obce s funkciou kompozičného vnemu a protihlukovej clony,
riešiť súčasné neusporiadané plochy zelene v priestore ulíc – Hlavná, Sokolská,
systémovo riešiť plochy zelene po celom obvode zástavby sídla s výsadbou vysokých
drevín a kríkov s dôrazom na :
- priestory cestných vstupov do obce zo všetkých svetových strán,
- obvody pozemkov výrobných areálov hlavne z ich vstupných strán,
riešiť revitalizáciu zelene v cintoríne a na jeho obvode oplotenia s koncepčným princípom
zvýraznenia funkcie vstupu a tvorby centrálneho pešieho chodníka s alejou stromoradia,
riešiť doplnenie vzrastlých drevín v priestoroch :
- pri kostoloch,
- pri športovom areáli,
- všetkých záhrad rodinnej zástavby – hlavne ovocných stromov, s koncepčným cieľom
zachovať a ďalej rozvíjať systém blokových záhradných celkov v zástavbe,
systémovo riešiť pásy izolačnej zelene po obvode navrhovaných priemyselnych areálov
v južnej a severnej polohe okraja zástavby obce,
súbežne s realizáciou navrhovanej križovatky pri cestnom vstupe do obce z juhu riešiť
systémovú výsadbu okolitej zelene,
revitalizovať prostredie vodnej mokraďovej plochy a jej okolia severne od Sokolskej ulice
s príslušnými výsadbami vybratých dentrologicky a kompozične vhodných druhov
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lužných drevín a s doplnením drobnou architektúrou pre oddychové aktivity obyvateľov
a rekreačnú návštevnosť obce;
2.11.3 Tvorba kompozičných a estetických urbanisticko – krajinných prvkov
V tvorbe kompozičných a estetických urbanisticko - krajinných prvkov je v
ťažiskovom území prevádzky obce navrhnuté :
 zachovanie a zvýraznenie výškových
kompozičných dominánt kostolov obce v
prístupových pohľadoch – tvorba priehľadov, výsadby kompozičných vysokých drevín,
večerného osvetlenia,
 riešiť samostatným projektom v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom
krajinné dotvorenie prostredia toku Lakšárskeho potoka, kanála Porec s dôrazom na
kompozičné zapojenie rieky do krajinného prostredia
riešiť prostredie brehov s systémovou výsadbou charakteristických mokraďových drevín
a kríkov, s pešími chodníkmi, prístupmi k vodnej hladine, večerným osvetlením,
 súbežne s realizáciou navrhovaného pešieho a cyklistického prepojenia obce s
prostredím Moravy riešiť systémovú alej drevín s odporúčanými stromami orech, gaštan,
ovocné stromy,
 riešiť postupné odstránenie stĺpov nadzemných vedení elektrickej energie a stožiarových
transformovní v území zástavby obce, v novej zástavbe riešiť zásadne všetky rozvody
kábelizáciou
 v určených bodoch významných priestorov a panoramatických pohľadov riešiť vhodné
prevádzkové podmienky na možnosť vnímania atraktivity krajinného obrazu s prvkami
drobnej architektúry – oddychové lavičky, informačné pútače, pohľadové smerovky,
mapové orientačné schémy a pod.
Výškové pohľadové dominanty v krajine
 VD1 – Veža kostola Navštívenia Panny Márie ( na cintoríne )
 VD2 – Veža kostola sv. Michala archanjela ( v centre obce )
 VD3 – konštrukcia nadzemného vodojemu ( v hospodárskom areáli )
 VD3 – Konštrukcie a komín výrobno-prevádzkového areálu Nafta Gbely
Krajinne hodnotné pohľadové smery
 PS1– Diaľkový pohľad z cestného prístupu do obce od štátnej cesty I-2 na kultúrnu
krajinu extravilánu obce a panorámu obce zo západnej strany v polohe pri
chránenom areáli Jazerinky
¾ priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
obojstranného cestného oddychového miesta a parkoviska.
 PS2 – Panoramatický pohľad na obec a okolité krajinné prostredie z ťažiskovej južnej
cestnej prístupovej polohy
¾ priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
obojstranného cestného oddychového miesta a parkoviska.
 PS3 – Panoramatický pohľad na typickú rovinnú poľnohospodársku krajinu s Borskej
nížiny s obcou a plánom bohatých lesov v pozadí ;
¾ priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
rekreačného oddychového miesta.
 PS4 – Široký panoramatický pohľad na poľnohospodársku krajinu Borskej nížiny a obec
z miesta prícestnej kaplnky.
¾ priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
vybaveného rekreačného oddychového miesta.
 PS5 – Panoramatický pohľad na typickú rovinnú poľnohospodársku krajinu Borskej
nížiny.
¾ priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
vybaveného rekreačného oddychového miesta.
 PS6 – Široký panoramatický pohľad na poľnohospodársku krajinu a typickú lokalitu
pôvodnej mokrade v prostredí rovinnej stepi Borskej nížiny
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¾ priestor pre vhodné kompozičné dopracovanie s možnosťou tvorby
vybaveného rekreačného oddychového miesta a náučného miesta
ochrany prírody s príslušnou informovanosťou.
Výrazné pozitíva v krajine
 Slatinné prostredie ohraničenia Národnej prírodnej rezervácie Abrod a širšieho krajinného
územia.
 Prostredie chráneného areálu Jazerinky v komplexe rovinnej poľnohospodárskej krajiny.
 Krajinné prostredie lužných lesov a lúk v západnej polohe katastra alúvia rieky Morava.
 Bohatý komplex borského lesa v severnej polohe extravilánu obce .
 Typická veľkoplošná dispozícia stepnej rovinnej poľnohospodárskej krajiny Borskej nížiny
vo východnej expozícií extravilánu obce.
 Výrazné komplexy lesov vo východnej a južnej polohe katastra obce.
 Evidované cenné prvky ochrany prírody
Všetky uvedené návrhy, javy a prvky sú premietnuté vo výkresoch č. 2, 3.
2.12.

Návrh verejnej dopravnej vybavenosti

2.12.1 Regionálne dopravné vzťahy
Obec Závod je napojená na nadradenú dopravnú sieť celoštátneho významu :
- štátnou cestou I/2 Malacky - Kúty, ktorá prechádza juho-severne na západnom okraji
katastra obce, na ktorú je obec napojená v extraviláne cestami III/00250 a III/00232,
- železničnou traťou ťahu č. M.110 Bratislava – Kúty - Brno, ktorá prechádza juho-severne na
západnom okraji zastavaného územia. Obec Závod má na trati vlastnú železničnú stanicu
4. triedy pre osobné vlaky.
Zastavaným územím obce juho-severne prechádza aj diaľnica D2 Bratislava – Kúty –
Česká republika, ktorá má v severnej časti katastrálneho územia vybavené odpočívadlo,
ktoré slúži pre tranzitných užívateľov.
2.12.2 Dopravné charakteristiky
Prepravné vzťahy v rámci obce Závod sú viazané na cestnú, železničnú a pešiu
dopravu.
Cestná sieť prepája historicky tvorenú sídelnú štruktúru regiónu v smere juh - sever
a v bodoch ťažiskovej prevádzky poľnohospodárskej výroby.
Kostru tvoria regionálne cesty III/00250 a III/00232, po ktorých premáva
tranzitná, cieľová a zdrojová doprava sídla nasledovnými formami dopravy:
- individuálnou automobilovou dopravou – IAD,
- nákladnou automobilovou dopravou – ND,
- hromadnou dopravou – HD,
- nemotorovou dopravou ( cyklistická, pešia ) – C a CH.
Sieť doplňujú účelové lesné a poľné cesty, ktoré sprístupňujú hospodársky využívané
plochy katastra.
Cez územie prechádza tiež v smere juh – sever železničná trať hlavného západného
ťahu č. 110 Bratislava – Kúty – Česká republika.
Cestná doprava
Cez západnú časť zastavaného územia obce prechádza v smere juh – sever diaľnica
D2 medzinárodného ťahu E 65. Diaľnica má v rámci katastra len funkciu tranzitnú bez
priameho dopravného napojenia obce privádzačom.
Prepojenie medzi regionálnou zbernou komunikáciou I/2 a obcou zabezpečuje
regionálna cesta III/00250, ktorá pri železničnej stanici prechádza sídlom ako prieťah po
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Sokolskej ulici, obojstranne zastavanej rodinnými a bytovými domami a súbormi občianskej
vybavenosti až po križovatku v centre obce. Cesta v extraviláne zodpovedá kategórií
C7,5/60, v intraviláne plní funkciu hlavnej zbernej komunikácie.
Súčasťou historicky sa vyvíjajúcou vretenovitej zástavby obce je založená juho severná regionálna cesta III/00232 Veľké Leváre – Borský Sv. Ján – Štúrová ulica, ktorá je
súčasne ťažiskovou dopravnou a prevádzkovou osou obce rozšírenou formou bytovej
zástavby a zariadeniami občianskej vybavenosti
V regióne cesta III/00232 zodpovedá kategórií C7,5/60, v zastavanom území obce
plní funkciu zbernej komunikácie B3 - MZK 7,5/40 (C7,5/40). V centre obce sa na túto cestu
priečna napája regionálna cesta III/50317, ktorá v severovýchodnom smere prepája ďalšie
osídlenie regiónu – osady Húšky, Tomky a obce Borský sv. Jur, Lakšárska Nová Ves,
Studienka.
Cesta v extraviláne prevažne zodpovedá kategórií C7,5/60, v zastavanom území plní
funkciu zbernej komunikácie B3 - MZK 7,5/40 (C 7,5/40).
Tieto cesty v súčasnej dopravnej a sídelnej štruktúre nemajú charakter tranzitných
ťahov s veľkými intenzitami cestnej dopravy.
Cestný komunikačný systém tvorí aj hlavné ťahy pohybu obyvateľov obce do
zamestnania, za občianskou vybavenosťou, rekreáciou a ostatnými významnými cieľmi
v širšom zázemí regiónu v základnom smerovaní:
Závod – Veľké Leváre, Malacky, Bratislava
Závod – Moravský Sv. Ján, Sekule, Kúty
Závod – Húšky, Tomky, Studienka, resp. Lakšárska Nová Ves.
Pozdĺž týchto nosných ciest urbanistickej štruktúry obce sú len čiastočne vybudované
kvalitné pešie chodníky, obec nemá vhodné verejné osvetlenie.
Dopravnú kostru zástavby obce dotvára prevádzková sieť miestnych komunikácií
s funkciou obslužnou a prístupovou, teda funkčných tried C2, C3, ako aj peších MK D1 D3.
Podľa štatistických údajov zo sčítania obyvateľstva k 26.5.2001 bolo v obci 7,6 km
miestnych ciest s bezprašnou úpravou a 2,5 km chodníkov.
Súčasný stav týchto komunikácií je značne poškodený najmä po rozkopávkach a
osadení inžinierskych sietí, čo si vyžaduje nové povrchové úpravy a jednotné riešenie
verejného osvetlenia.
Trasy miestnych komunikácií v okrajových polohách zástavby obce prechádzajú do
poľných ciest, ktoré sú prevažne len so štrkovou úpravou.
Prístupové cesty do výrobných areálov v extraviláne obce (Nafta Gbely, bývalé
Poľnohospodárske družstvo) a lesné cesty majú spevnené vozovky, ale len v šírke cca 3-5m.
Dopravné vzťahy vo vnútri sídla a ich pridelenie na príslušnú sieť neboli snímané
dopravným či iným prieskumom, na základe ktorého by bolo možné určiť deľbu dopravnej
práce
Dopravno-inžinierske charakteristiky súčasného stavu je možné čiastočne popísať na
základe celoštátneho sčítania dopravy na cestnej sieti Slovenskej republiky, ktoré naposledy
realizovala Slovenská správa ciest v roku 2005.
Sčítania realizované na komunikáciách prechádzajúcich KÚ obce Závod
ÚSEK

CESTA

87010
80080
83530

D00002
000002
002032

R

SPRÁVCA

OKRES

T

O

M

S

SSUD MA
IVSC BA
SK BA

Senica
Senica
Malacky

6715
646
355

6435
2273
1302

25
25
27

13175
2944
1684

Tranzitná doprava zaťažuje zastavané územie obce v minimálnej miere a je
realizovaná po diaľnici D2 a ceste I/2, ktoré sídlom prechádzajú len v odstupe. Zdrojová,
cieľová a medzioblastná doprava v obci je sústredená na základnú komunikačnú kostru obce,
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ktorú tvoria prieťahy ciest III. triedy: III/00232, III/50317. Tieto cesty ktoré v intraviláne plnia
funkciu zberných komunikácií funkčnej triedy B3.
Odhadovaný objem zdrojovej, cieľovej a medzioblastnej dopravy v obci s počtom
obyvateľov 2 567 bude približne rovný počtu ich obyvateľov. Preto je možné predpokladať, že
intenzita na ceste III/50317 bude približne rovná intenzite I = 2567-1684 = 883 voz/24h.
Výhľadové intenzity je možné stanoviť metódou rastových koeficientov podľa
metodického pokynu a návodu prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku
2040, MP 1/2006, SSC, www.ssc.sk takto:
Prognózované koeficienty rastu dopravy
pre VÚC BA:
Cesta
Rok
2005
2010
III. tr.
Ľahké voz.
1,00
1,07
Ťažké voz.
1,00
1,06

2015
1,14
1,11

2020
1,20
1,16

2025
1,25
1,21

2030
1,30
1,26

2035
1,34
1,30

2040
1,40
1,33

Prognózované koeficienty rastu VÚC TT:
Cesta
Rok
2005
2010
D2
Ľahké voz.
1,00
1,19
Ťažké voz.
1,00
1,19
I. tr.
Ľahké voz.
1,00
1,13
Ťažké voz.
1,00
1,11

2015
1,38
1,38
1,26
1,21

2020
1,56
1,57
1,38
1,31

2025
1,74
1,75
1,49
1,40

2030
1,92
1,93
1,59
1,48

2035
2,09
2,11
1,68
1,56

2040
2,25
2,28
1,77
1,63

ÚSEK

CESTA

ZDROJ

SPRÁVCA

2005
OKRES

87010

D2

ssc

SSUD MA

Senica

80080

I/2

ssc

IVSC BA

Senica

83530

III/00232

ssc

SK BA

Malacky

nemerané

III/50317
III/00250

odhad

SK BA

Malacky

(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)

T
6715
51,0
604
646
21,9
58
355
21,1
32
175
21,0
15,7

O
6435
48,8
579
2273
77,2
205
1302
77,3
117
641
77,0
57,7

M
25
0,2
2
25
0,8
2
27
1,6
2
17
2,0
1,5

S
13175
100
1186
2944
100
265
1684
100
152
833
100
74,97

(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)

1,543
51,1
949
846
21,1
76
412
20,5
37
203
20,4
18,3

10039
48,7
903
3137
78,1
282
1562
77,9
141
770
77,5
69,3

39
0,2
4
35
0,9
3
32
1,6
3
20
2,0
1,8

20620
100,0
1856
4018
100,0
362
2007
92,3
181
993
100,0
89,3

(voz./24hod)
(%)

12960
51,1

12355
48,7

48
0,2

25363
100,0

2020
87010

D2

ssc

SSUD MA

Senica

80080

I/2

ssc

IVSC BA

Senica

83530

III/00232

ssc

SK BA

Malacky

nemerané

III/50317
III/00250

odhad

SK BA

Malacky

87010

D2

ssc

SSUD MA

2030
Senica
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80080

I/2

ssc

IVSC BA

Senica

83530

III/00232

ssc

SK BA

Malacky

nemerané

III/50317
III/00250

odhad

SK BA

Malacky

(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)
(voz./24hod)
(%)
(voz/šp. hod)

1166
956
20,7
86
447
20,6
40
220
20,5
19,8

1112
3614
78,4
325
1693
77,8
152
834
77,5
75,0

4
40
0,9
4
35
1,6
3
22
2,0
1,9

2283
4610
100,0
415
2175
100,0
196
1076
100,0
96,8

* odhadovaná intenzita
Predpokladaná hluková situácia z cestnej dopravy a riešenie príslušných dopravnoorganizačných opatrení.
Podľa dostupných informácií je zrejmé, že stav zaťaženosti a hlučnosti na priebežnej
regionálnej ceste III/00232 cez obec stále narastá. Vzhľadom na relatívne nízke intenzity, si
dopravná situácia v obci Závod nevyžiada zásadné opatrenia, pretože v roku 2030 bude na
ceste III/00232 intenzita vozidiel v špičkovej hodine rovná cca 196 voz/hod, pričom prípustná
intenzita pre dvojpruhovú komunikáciu 750 voz/hod.
Konkrétne údaje o počtoch osôb, účeloch ciest, počte vozidiel, množstve cestujúcich
HD cestnou a železničnou nie sú za obec sledované.
Vstupným podkladom pre riešenie dopravných vzťahov je dopravná časť ÚPN VÚC
Bratislavského kraja. Z tohto dokumentu možno aplikovať pre dané územie tieto podstatné
údaje :





plánovaná je postupná homogenizácia ciest III. triedy na kategóriu C 7,5/70.
diaľnica D2 plní funkciu medzinárodného cestného ťahu E 65, rýchlostná cesta v regióne
štátna cesta I/2 plní regionálnu funkčnú triedu B1 – zbernú,
cesty regionálneho charakteru III/00250, III/00232 a III/50317 tvoria miestnu funkčnú
triedu B3 – zbernú.

Na území katastra obce nie je situovaná stanica pohonných hmôt ani predajňa
motoristického príslušenstva, ani samoobslužná umývareň vozidiel, rýchloservis. Najbližšia
stanica pohonných hmôt so službami je vo Veľkých Levároch.
Diaľnica má stanovené ochranné pásmo 100 m kolmo od osi priľahlého pásu vozovky.
Cesta I. triedy má v extraviláne stanovené ochranné pásmo 50 m kolmo od osi
vozovky.
Cesty III. triedy majú v extraviláne obce zákonom stanovené ochranné pásom 20 m
od osi komunikácie.
Železničná doprava
Železničnú dopravu v katastri obce tvorí priebežná dvojkoľajná elektrifikovaná trať
v smere juh – sever hlavného ťahu SR Bratislava – Kúty – štátna hranica s ČR,
magistrálneho významu, označená ako M.110.
Obec má svoju stanicu osobnej dopravy na okraji zástavby obce, s hlavným objektom
v smere na Malacky a prístreškom v smere na Kúty.
Najbližšia nákladná stanica železničnej dopravy je v stanici Veľké Leváre.
Známy je zámer modernizácie trate s cieľom zrýchlenia dopravy na prevádzkovú
rýchlosť 160 km/hod. s príslušnými vyvolanými opatreniami na vylúčenie úrovňového
priechodu štátnej cesty a pešieho chodníka cez trať. Súčasne bude nutné riešiť aj príslušné
eliminovanie sprievodného hluku z prevádzky v kontaktovom území obytnej zástavby.

Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
A. Textová časť

76

Statická doprava
Predpokladaný vývoj stupňa automobilizácie bol prekročený a tak aj v obci Závod sú
evidované disproporcie v dopravnej obsluhe územia a kapacitách statickej dopravy pre
motorizovanú hybnosť obyvateľstva a návštevnosť obce.
Evidovaný je výrazný nedostatok plôch statickej dopravy v centrálnej časti obce a pri
jednotlivých zariadeniach občianskej vybavenosti, pred Kultúrnym domom s Obecným
úradom, pred sústredenou občianskou vybavenosťou na Štúrovej ulici na rozšírených
vozovkách pred obchodnou vybavenosťou a službami pri cintoríne a pred podnikateľskými
firmami. Tieto plochy vznikajú zatiaľ živelne, bez riadneho vymedzenia a povrchovej úpravy.
Ostatné parkovacie plochy sú v dopravnom priestore uličnej siete, vozidlá parkujú
pred domami, v garážach a na parcelách rodinnej zástavby.
Evidenčné údaje o počtoch parkovacích miest a garážovaných vozidlách v obci nie sú
k dispozícií.
Samostatná urbanistická lokalita Šišulákov mlyn má prevádzkované parkovisko
v rámci areálu.
Hromadná doprava
Z prieskumov a rozborov vyplýva, že dochádzka za prácou do okolitých sídiel je
vysoká a predstavuje značný podiel na hybnosti obyvateľstva.
Súčasná ekonomická situácia obyvateľstva vplýva na zmeny v deľbe dopravy
poklesom hromadnej autobusovej a železničnej a nárastom IAD .
verejná autobusová doprava SAD je vedená po štátnych cestách, kde sú situované
zastávky.
Podľa dostupných údajov SAD (cestovný poriadok 2003) hromadnú dopravu
zabezpečuje toho času jedna pravidelná obojsmerná linka SAD.:
- linka č.102416 Bratislava – Malacky – Malé Leváre – Závod – Borský Sv.Jur, má v úseku
Malacky-Závod 15 spojov/deň obojsmerne, a 2 spoje/deň s Bratislavou,
- podľa údajovej základne sčítania obyvateľstva z 26.5.2001 boli v prevádzke obce
uvedené 3 linky.
Bližšie údaje o počtoch cestujúcich, sezónnej vyťaženosti spojov a zastávok nie sú
známe (zdroj Malacky, Veľké Leváre a pod. ).
V rámci intravilánu obce Závod sú na ceste III/00232 spolu 3 obojsmerné zastávky
verejnej autobusovej dopravy, nástupište je v severnej časti pred občianskou vybavenosťou.
Na tejto trase je len na jednej zastávke v centre obce objekt prístrešku čakárne. Ďalšie
vybavenie pre cestujúcich obec nemá. Tento prístrešok je architektonicky a funkčne
nevyhovujúci. Verejná a dopravná informatika na zastávkach je minimálna.
Na Sokolskej ulici – štátnej ceste III/00250 v smere od centra obce po železničnú
stanicu toho času linka SAD nepremáva a vybudované prístrešky sú nefunkčné.
Obec je napojená na osobnú železničnú dopravu trate M.110 Bratislava – Malacky –
Kúty . Železničná stanica je v excentrickej polohe na západnom okraji zastavaného územia
so značnou dochádzkovou vzdialenosťou pre ťažiskovú časť zástavby a obyvateľov obce.
Po zrušení priebežnej autobusovej linky po Sokolskej ulici a okolo stanice a po
úpravách cien osobnej železničnej dopravy je pre cestujúcu verejnosť na krátke vzdialenosti
po Malacky výhodnejšie využívať spoje SAD.
Syntéza prieskumov a rozborov ukázala potrebu riešiť mimoúrovňové križovanie
formou cestného a pešieho nadjazdu ako optimálne a z dôvodu bezkolízneho prístupu
cestujúcich navrhnúť novú osobnú železničnú stanicu v lokalite súčasného cestného
priechodu a voľnej plochy zo strany zástavby obce (pri súčasnom objekte pohostinstva),
s jednostranným nástupišťom k osobným vlakom a príslušným urbanistickým dotvorením
priestoru pred stanicou. Z dôvodu zabezpečenia podchodnej výšky 7,8m, pozdĺžneho sklonu
6% a mimoúrovňového križovania s cestou, ako aj minimalizácie zásahu do uličného koridoru
rodinných domov v v blízkosti železničnej trate je navrhnuté mimoúrovňové križovanie cesty
III/00250 umiestnené v oblúku.
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Nemotoristická doprava
Infraštruktúru alternatívnej dopravy tvoria zariadenia pre cyklistov a chodcov, ktoré
slúžia v obci Závod len pre pohyb v rámci zastavaného územia a v katastri, resp.
v medzisídelnom pohybe medzi najbližšími sídlami - Veľké Leváre, Húšky, Tomky, Borský
Sv. Jur.
Tieto druhy dopravy sú v rámci obce značne rozšírené.
Pohyb cyklistov je v rámci zástavby obce prevažne len po automobilových cestách
a peších chodníkoch, medzi sídlami regiónu len po regionálnych cestách.
Pohyb peších je v rámci obce zabezpečený po vybudovaných peších chodníkoch
pozdĺž ciest, tam kde nie sú chodníky, chodci používajú krajnice, alebo okraje vozoviek ciest.
Šírka chodníkov je väčšinou minimálna, nemá potrebné šírkové parametre pre
obojsmerný pohyb. Naviac je ešte využitie obmedzované prerastenými vetvami drevín uličnej
zelene, resp. zo záhrad. Z týchto dôvodov sa využívanie chodníkov hodnotí ako
nedostatočné.
Ťažiskovým zariadením pre chodcov je širší obojstranný peší chodník s priestormi
pred zariadeniami občianskej vybavenosti pozdĺž priebežnej severojužnej štátnej ceste III/
00232 – na Štúrovej ulici, ktorý je vybudovaný hlavne v centrálnej časti obce.
Obojstranný chodník pri hlavnej cestnej komunikácii má čiastočne aj oddeľujúce pásy
zelene s trávnikmi, kríkmi a vysokými drevinami. Riešenie odstupov chodníka a pásov
zelene nie je zjednotené, chodníky aj zeleň sú bez pravidelnej starostlivosti. Vývojovo sa tak
už stráca aj efekt kvalitného vnemu verejnej zelene a tvorby uličného priestoru
v prevádzkovom ťažisku obce.
Časť chodníkov je opatrená aj spoločným cestným večerným osvetlením, ale súčasný
stav osvetlenia miestnych ulíc a chodníkov je skôr už len sporadickým ako systémovým
riešením.
Pri súčasnej intenzite automobilovej dopravy je pešia prevádzka na prieťahoch ciest
III. triedy, ktoré plnia zbernú funkciu a sú vo funkčnej triede B3 nebezpečná Prevádzka
na miestnych obslužných komunikáciách vo funkčnej triede C2, C3 je nevyhovujúca.
Zmiešaná automobilová a pešia prevádzka na obytných uliciach funkčnej triedy D1 je
vzhľadom na nízke intenzity a prehľadnosť uličného priestoru prípustná.
Usporiadanie súčasných peších priestorov v obci je minimálne, čiastočne sú riešené
pešie priestory pred objektmi sústredenej občianskej vybavenosti, pred kostolom a
pred cintorínom. Ich stavebno-estetické riešenie je však pre ďalšie obdobie málo vhodné.
Kvalitne je realizovaná úprava vstupu do cintorína.
Podľa štatistických údajov zo sčítania obyvateľstva k 26.5.2001 bolo v obci 2,5 km
chodníkov.
Samostatné cyklistické chodníky, resp. trasy v obci nie sú.
Obec nie je napojená na sieť značkovaných turistických chodníkov regiónu.
Podľa ÚPN VÚC Bratislavského kraja je uvažované riešiť rozvoj cykloturistického
prepojenia v regióne Záhoria.
2.12.3 Územnícke charakteristiky
Zo stanovených rozvojových vzťahov regiónu a sledovaných cieľov rozvoja obce
Závod vyplývajú nasledovné vzťahy :
 Obec Závod má v sídelnej štruktúre osídlenia stanovenú funkciu centra osídlenia
miestneho významu. To znamená, že obec sa bude rozvíjať v hlavných funkciách
bývania, výroby so sprievodným rozvojom miestnej dopravy;
 Cez územie bude naďalej po hlavnej cestnej sieti D2 a I/2 tranzitovať automobilová
doprava hospodárskeho a rekreačného významu s predpokladaným kapacitným
rozvojom. Táto doprava bude vzhľadom na tranzitnú funkčnosť diaľnice D2 a polohu cesty
I/2 voči zástavbe obce len okrajová;
 Priestory súčasnej miestnej komunikačnej siete tak nebudú výrazne zaťažené tranzitnou
dopravou, preto sú predpokladom udržateľnej kvality života;
Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
A. Textová časť

78







Výrazne budú zlepšené mikroregionálne dopravné podmienky pri využívaní rýchlej
cestnej dopravy na diaľnici D2 po realizácií nového napojovacieho bodu križovatky Veľké
Leváre.
Realizáciou modernizácie železničnej trate M.110 s nadväzným riešením novej
železničnej stanice v obci sa stane osobná železničná doprava vývojovo atraktívnym
systémom verejnej dopravy s vyššou kultúrou a rýchlosti cestovania.
Súčasné komunikačné osi obce III/00250 a III/00232 budú i naďalej integrujúcim
koridorom života obce a v jej ďalšom rozvoji nie je dôvodné túto historicky sa vyvíjajúcu
štruktúru zásadne meniť. Navrhnuté je dotvoriť vhodné prevádzkové podmienky
dopravnej prevádzky v zastavanom území a hlavne v centrálnej časti obce.

2.12.4 Environmentálne charakteristiky
Obec Závod ako sídlo v rovinnom prostredí Borskej nížiny s príslušnými fenoménmi
krajinného prostredia a sídelnej zelene v pôdoryse obce je v koncipovaní rozvojového
programu návrhu dopravy riešené viacerými princípmi:
 upokojenie upokojenia prieťahov ciest III. triedy v zmysle technického predpisu
Slovenskej správy ciest TP 15/2006, integráciou zelene do uličného koridoru a dostavbou
a rekonštrukciu chodníkov pozdĺž komunikácií funkčnej triedy B3, C2, C3,
 a reintegráciou dopravného priestoru na komunikáciách funkčnej triedy D1 s cieľom
definovania a rozdelenia funkčných plôch, určených pre na dynamickú, statickú
automobilovú dopravu a peší pohyb.
 prevádzkového dotvorenia tranzitných systémov cestnej a železničnej dopravy tak, aby
boli eliminované všetky dopady na životné prostredie obce a okolité prírodné prostredie
ich trás,
 v rámci zástavby obce a jej extravilánu skvalitňovania uličných priestorov
a obmedzovania všetkých negatívnych dopadov automobilovej dopravy na obytné
prostredie s riešením plôch a izolačnej verejnej zelene na celkové dotvorenie prostredia
obce.
Predpokladaná hluková situácia z cestnej dopravy a riešenie príslušných dopravnoorganizačných opatrení.
Podľa dostupných informácií je zrejmé, že stav zaťaženosti a hlučnosti na priebežnej
štátnej ceste III/00232 cez obec stále narastá.
Pre prieťah cesty III/00232 stanovujeme ekvivalentnú hladinu hluku cez deň podľa metodiky
STU [3] z výhľadovej intenzity pre platnosť ÚPD v etape r.2020 takto:
Id2020 = 2007 sk.voz/24hod, podiel N=412=20,5% v=50km/h, povrch asfalt, vodorovný
X = 2007*0,95/16*2,1*1*1= 250 sk.voz/h, ... potom
z nomogramov STU Lzdeň = 65,2 dB(A) pri zdroji, Lpdeň = 50 dB(A) sa šíri do 115 m.
Opatrenia na zníženie hlukovej situácie v obytných uliciach :
Architektonickú dispozíciu interiérov rodinných domov orientovať na odvrátenú stranu od
zdroja hluku, použiť okná s nízkou priepustnosťou hluku (potlačenie hluku až o 3-4 dB(A).
Odborným odhadom možno určiť, že uličná zástavba do výšky nad 6m a predzáhradky so
vzrastlou zeleňou budú pôsobiť proti šíreniu hluku na územie vo vnútri obce.
2.12.5 Dopravné podmienky rozvoja územia
Prepravné vzťahy v rámci obce Závod sú viazané na cestnú, železničnú a pešiu
dopravu.
Cestná sieť prepája historicky tvorenú sídelnú štruktúru regiónu v smere juh - sever
a v bodoch ťažiskovej prevádzky poľnohospodárskej výroby.
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Kostru tvoria regionálne cesty III/00250 a III/00232, po ktorých premáva
tranzitná, cieľová a zdrojová doprava sídla nasledovnými formami dopravy:
- individuálnou automobilovou dopravou – IAD,
- nákladnou automobilovou dopravou – ND,
- hromadnou dopravou – HD,
- nemotorovou dopravou ( cyklistická, pešia ) – C a CH.
Sieť doplňujú účelové lesné a poľné cesty, ktoré sprístupňujú hospodársky využívané
plochy katastra.
Cez územie prechádza tiež v smere juh – sever železničná trať hlavného západného
ťahu č. 110 Bratislava – Kúty – Česká republika.
2.12.6 Návrh základného dopravného systému obce
2.12.6.1 Rozvoj železničnej dopravy










Do riešenia je prebratý z ÚPN VÚC Bratislavského kraja stanovený multimodálny koridor
trasy železnice v dopravnej sieti podľa európskych dohôd (AGC, AGTC) Bratislava –
Brno.
V rámci pripravovanej akcie „Modernizácia železničnej trate Bratislava – Kúty pre rýchlosť
160 km/hod“ je navrhnuté mimoúrovňové križovanie cesty III/00250 so železničnou traťou
formou cestného nadjazdu, ktorého súčasťou je aj peší a cykklistický chodník.
Bezkolízny prístup cestujúcich k železničnej stanici je dôvod navrhnúť stavbu novej
osobnej železničnej stanice v polohe súčasného priechodu a voľnej plochy zo strany
zástavby obce (pri súčasnom objekte pohostinstva) s jednostranným nástupišťom k
osobným vlakom a príslušným urbanistickým dotvorením priestoru pred stanicou.
V súvislosti s pripravovaným regionálnym programov výstavby priemyselného parku
Veľké Leváre možno súbežne s jeho realizáciou očakávať, že osobná železničná doprava
dostane v priestore – Bratislava – Malacky Kúty iné prevádzkové parametre po zavedení
systému rýchlej prímestskej – medzimestskej železničnej dopravy.
Navrhnuté je nasledovné vybavenie novej železničnej stanice :
- prevádzková časť s pokladňou, čakáreň s informáciami, automatom na cestovné lístky,
hygienické vybavenie, kryté nástupište s perónovou úpravou, telefónny automat,
osvetlenie, peší zhromaždovací priestor a parkovisko pri vstupe do areálu,
- doplnkové služby – pohostinstvo, novinová služba, stávková kancelária, úschovňa
bicyklov,
Navrhnuté sú ochranné protihlukové opatrenia od zdroja prevádzky železničnej trate pre
dotknutú obytnú zónu typu „protihlukové technické bariéry s izolačnou bariérovou
zeleňou“.

2.12.6.2. Rozvoj cestnej dopravy
Vonkajšia tranzitná cestná doprava


V súlade s ÚPN VUC Bratislavského kraja sú prebraté funkčné triedy cestnej siete
- diaľnica D2 plní funkciu medzinárodného cestného ťahu E 65 a funkčnej triedy
rýchlostnej komunikácie v regióne,
- štátna cesta I/2 plní regionálnu funkčnú triedu hlavnej zbernej komunikácie,
- prieťahy ciest regionálneho významu III/00250, III/00232 a III/50317 tvoria miestnu
funkčnú kostru funkcie B3 zberné komunikácie.



Cestu I/2 navrhujeme riešiť v regióne s parametrami C 9,5/80.



Cesty III. triedy navrhujeme homogenizovať v extraviláne na kategóriu C 7,5/50,5
v zastavanom území obce odporúčane ponechať kategórie C 7,5/50, vo výhľade
adekvátne miestnej zbernej MZ 8/50.
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Zapracovaný je pripravovaný študijný návrh Národnej diaľničnej spoločnosti Bratislava na
doplnenie križovatky Veľké Leváre, ktorá bude zabezpečovať dopravné prepojenie
diaľnice D2 s obcami Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Moravský Sv.Ján, Sekule,
Gajary ;
- prepojenie diaľnice D2 s cestou I/2 je navrhované prostredníctvom diaľničného
privádzača dĺžky cca 2,8km mimo obce Veľké Leváre.



V súvislosti s realizáciou diaľničnej križovatky Veľké Leváre sa zmení aj celé súčasné
ťažisko hlavnej dopravnej prístupnosti cestnou dopravou v tejto časti regiónu.
Výrazne sa zvýši dopravná záťaž tranzitu cez obec na regionálnej ceste III/00232 hlavne
pre osobnú a nákladnú dopravu v prepojení sídelnej štruktúry severne a východne od
katastra Závodu - Moravský Svätý Ján, Borsky Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves,
Studienka atď., nakoľko ďalšia diaľničná križovatka je až v Kútoch
Na túto vývojovú skutočnosť je potrebné riešiť príslušné opatrenia v prevádzke cesty
III/00232 v katastrálnom území obce Závod a hlavne v priebehu tejto cesty cez jej
zastavané územie.



Navrhnuté je prevádzkové skvalitnenie súčasného diaľničného oddychového miesta
Závod v smere úseku Malacky – Kúty v časti ponuky kvalitnej hygienickej vybavenosti,
informácií, obchodu, drobnej oddychovej architektúry a detského zábavného kúta
v prírodnom prostredí.



Navrhnuté je obdobné diaľničné vybavenie informácií, obchodu, hygienickej vybavenosti
a aj s ponukou kvalitného občerstvenia, detského zábavného kúta, na druhom smere
diaľnice v mieste už realizovaného oddychového miesta Kúty – Malacky.



Navrhnutá je prestavba križovatky ciest I/2 a III/00250 na stykovú so strednými
odbočovacími pruhmi smerovo vystriedanými s cieľom spomalenia rýchlosti na 60
km/hod. pre zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a bezkolíznosti premávky.



Navrhnuté sú ochranné protihlukové opatrenia od zdroja prevádzky diaľnice D2 pre
dotknutú obytnú zónu typu „protihlukové technické bariéry s izolačnou bariérovou
zeleňou“.



Navrhnutá je výstavba mimoúrovňového mostného priechodu cesty III/00250 cez
železničnú trať ako vyvolaná akcia súvisiaca s programom zvýšenia prepravnej rýchlosti
na hlavnom železničnom ťahu na 160 km s príslušnými bezpečnostnými opatreniami jej
prevádzky.
Mimoúrovňový priechod je riešený formou oblúka v severnej polohe súčasného
úrovňového priechodu, ktorým je nutné dosiahnuť potrebnú podchodnú výšku nad
telesom trate železnice 7,8m, pozdĺžneho sklonu 6%, ako aj minimalizácie zásahu do
uličného koridoru rodinných domov v blízkosti železničnej trate.

Vnútorná zberná a obslužná komunikačná sieť
 V ÚPN je navrhnuté nové riešenie križovatky ciest III/00232, III/00250, III/50317 v centre
obce formou okružnej križovatky ako súčasť tvorby kvalitného prostredia obecného
námestia.


Riešený je návrh dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom
priebehu ciest III/00232 a III/00250 cez zastavané územie obce tvorbou stredových
ostrovčekov a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene medzi
vozovkami, pešími chodníkmi a zástavbou domov.



V južnej vstupnej polohe zastavaného územia obce navrhujeme riešiť na ceste III/00232
okružnú križovatku s nadväzným organizačným obmedzením rýchlosti v celom prieťahu
zastavaným územím obce.



Navrhnutá je úprava dopravného režimu na Sokolskej ulici III/00250 pri Kultúrnom dome
a Základnej škole v rámci tvorby druhého námestia obce.
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V centrálnom priestore obce je navrhnuté vytvoriť bezpečnostné podmienky pre voľný
pohyb chodcov a cyklistov výrazným obmedzením automobilovej dopravy.
Vo vymedzenom priestore Štúrovej ulice a Sokolskej ulice je navrhnuté zníženie
dopravnej funkcie MK na B3 – bulvár, spoločenská, prechádzková ulica, dočasne
v kategórií C 7,5/30, vo výhľade MZ 8/40 so želanou rýchlosťou v=40 km/hod.,
s jazdnými pruhmi 3,0m, s obojstrannými chodníkmi, a vodorovne značenými priechodmi.



V okrajových polohách rozvojových zón rodinného bývania sú navrhnuté MK do funkcie
C2 MO 9,25/30, C3 5,5/30, C2 5,5/30, resp. D1 ako MOU 5,5/20.



Prevádzkový vývoj obce si vyžaduje nové kvalitatívne riešenie plôch statickej dopravy
v centre obce a peších chodníkov s verejným osvetlením na všetkých komunikáciách
obytnej zóny.



Návrh vhodných krajinných výhliadkových lokalít pri cestách v označených miestach je
podporený parkovacími kapacitami s príslušným rekreačno-oddychovým a informačným
vybavením :
- oddychové lavičky a stoly, prístrešky, odpadové nádoby, regionálna a miestna
informácia, prírodná atraktivita územia.

Rozvoj cestnej siete existujúcich a novonavrhovaných komunikácií vychádza zo
zhodnoteného nízkeho dopravného zaťaženia komunikácií v obci Závod tranzitnou dopravou,
zabezpečením minimálnych požadovaných kategórií šírkového usporiadania stanovených
STN 73 6110 v zastavanom území obce Závod, ktoré v súčasnosti na väčšine obslužných
komunikácií nevyhovujú a princípu skvalitňovania infraštruktúry pre pešiu dopravu v sídle
s minimálnymi nákladmi.
Podkladové analýzy stavu a možného návrhu riešení dopravnej prevádzky obce sú
metodickým vstupom pre vypracovanie DUŠ – Dopravno - urbanistickú štúdiu regulácie
a prestavby verejných priestorov ulíc obce Závod, ktorú navrhujeme zabezpečiť nadväzne po
schválení ÚPN obce Závod.
Navrhnutá Dopravno - urbanistická štúdia bude potrebným podkladom pre projekt
čerpania fondov rozvoja obcí. V rámci ÚPN obce prikladáme časť zhodnotených námetov pre
riešenie tohto územnoplánovacieho podkladu :
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2.12.7 Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás


V centrálnom priestore obce je na rozšírenej ploche medzi ulicami Štúrová a Družstevná
navrhnuté obecné námestie s pešou zhromažďovacou plochou, súborom občianskej
vybavenosti obchodov, služieb, kultúry, gastronómie. Spolu s ďalšou architektúrou
exteriéru, doplnením verejnej zelene, parkoviskami, odstránením zistených bodových
závad a informatikou sa navrhuje vytvoriť génius loci skľudneného centra obce.



V časti zástavby medzi Kultúrnym domom, areálom Základnej školy, objektom
stravovania a ubytovania a navrhovanou dostavbou centrálnej občianskej vybavenosti je
navrhnuté ďalšie námestie s pešou zhromažďovacou plochou.



Tieto ťažiskové body pešej prevádzky v obci sú prepojené skľudneným priestorom s
funkciou D1 - obytná ulica, kde je režim prednostného pohybu peších.



Družstevná ulica je riešená s funkciou D1 obytná ulica, kde je režim prednostného
pohybu peších.



Tretie pešie námestie je navrhnuté v severnej polohe spolu s vybavenosťou terminalu
autobusovej dopravy.



Ďalší peší a oddychový priestor je navrhnutý na Sokolskej ulici pri vstupe do areálu
Záhradníctva a areálu nového cintorína.



V rámci riešenia skvalitnenia prevádzky priestoru hlavnej Štúrovej ulice obce, ktorú tvorí
priebežná cesta III/00232 sú pozdĺž vozovky, pásov zelene navrhnuté obojstranne, resp.
jednostranné pešie chodníky, ktoré v priechode do extravilánu prechádzajú na vo voľnom
vedení na jednej strane s funkciou D2 smerom - do obce Veľké Leváre
- do obce Moravský Sv.Ján.



Pozdĺž cesty III/50317 vedený v smere do osady Tomky jednostranný cyklistický chodník
D2 spolu s pešou turistikou.



Pozdĺž cesty III/00250 je vedený v smere k rieke Morava
chodník D2 spolu s pešou turistikou.



V východnej polohe je od navrhovaného okraja zástavby obce riešená prepojovacia
obslužná a rekreačná komunikácia do osady Šišulákov mlyn , ktorá bude plniť aj funkciu
D2 - regionálnej cyklotrasy a pešej turistiky.



Samostatné chodníky D3 dopĺňajú komunikačnú sieť obce s navrhovanými úpravami
parametrov aj pre prístupy vozidiel s riešenými vstupmi na pozemky rodinnej zástavby.



Riešený je peší chodník od obce – Puškinová ul. k vybavenému oddychovému miestu
na diaľnici D2 v smere Bratislava – Kúty.

-

jednostranný cyklistický

Všetky pešie chodníky a verejné pešie priestory sú riešené s príslušným :
odvodnením podľa miestnych podmienok,
verejným osvetlením.

2.12.8 Parkovanie a odstavovanie vozidiel


Navrhnuté sú parkoviská a manipulačné plochy pred zariadeniami občianskej
vybavenosti v príslušnej kvalite povrchov a dopravných pomeroch:
- P1 - pri obecnom námestí pri súbore občianskej vybavenosti -OV1,
- P2 - pri súbore občianskej vybavenosti -OV2,
- P3 - pri Kultúrnom dome, Obecnom úrade a Základnej škole,
- P4 - pri športovom areáli -Š1,
- P5 - na Sokolskej ulici pri vstupe do nového cintoríne -OV7,
- P6 - na Sokolskej ulici pri vybavenosti novej železničnej stanice -OV9,
- P7 - pri vstupe do polyfunkčného areálu výroby -PV1,
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-

P8 - pri združenej administratíve podnikateľov a občianskej vybavenosti -OV6,
P9 - pri areáli občianskej vybavenosti -OV5,
P10 - pri starom cintoríne a termináli autobusovej dopravy -OV4,
P11 - na ceste III/00232 pri vstupe do areálu firmy Damonax.-V6.



Nové lokality výroby a služieb sú riešené s parkovaním v areáloch a dvoroch, mimo
verejných priestorov ulíc.



Parkovanie a odstavovanie vozidiel bývajúcich
- v rodinných domoch je riešené výhradne na plochách ich pozemkov,
- v bytových domoch na ich pozemkoch a v sústredených garážach.



Samostatná obytno-výrobná osada Priečne
parkoviská v rámci uzavretého areálu.



V južnej polohe výrobnej zóny obce je v rámci areálu výroby -V3 navrhnutý prevádzkový
areál pre miestnych autoprepravcov s odporúčanou vybavenosťou
- spoločný dispečing, strážená parkovacia plocha, skladovacia hala, prístrešok, dielňa,
realizáciou tohto areálu bude vylúčené svojvoľné parkovanie nákladných aut a kamiónov
v uličnej zástavbe obce.



V katastrálnom území obce je na diaľnici D2 v prevádzke obojstranné oddychové
parkovisko s vybavenosťou.
V územnom pláne je riešený rozvoj ponukovej oddychovej vybavenosti pre túto tranzitnú
dopravu a zo strany Kúty Bratislava aj so stravovacím zariadením.

má riešené vlastné prevádzkované

2.12.9 Lokalizácia významných dopravných zariadení
Pre rozvojové návrhy v obci je navrhnuté vypracovať podrobnejšiu dopravno urbanistickú dokumentáciu, najmä pre lokality :
 prieťah cesty III/00232 cez zastavané územie obce s prvkami upokojenia cestnej dopravy
a zvýšenia bezpečnosti verejného priestoru, priestory križovatiek hlavných komunikácií,
spolu s riešením hlavnej okružnej križovatky v centre,
 prieťah cesty III/00250 cez zastavané územie obce s prvkami upokojenia dopravy
a zvýšenia bezpečnosti priestoru,
 B3 - bulvár spoločenských funkcií verejného priestoru hlavnej ulice v centre obce vo
väzbe na pešie ťahy, objekty občianskej vybavenosti a parky,
 prostredie Družstevnej ulice ako obytnej ulice D1,
 druhé námestie obce medzi Štúrovou a Družstevnou ulicou,
 námestie obce na Sokolskej ulici pri Kultúrnom dome a Základnej škole a súbore
občianskej vybavenosti,
 riešenie mimoúrovňového nadjazdu v križovaní cesty III/00250 a železničnej trate spolu
s výstavbou areálu novej železničnej stanice.
2.12.10 Systém hromadnej dopravy a napojenie riešeného územia
V riešenom rozvojovom období územného plánu obce Závod je plánovaná hromadná
doprava systémami :
- autobusovej dopravy linkami SAD,
- osobnej železničnej dopravy na trati ŽSR,
s nasledovnými rozvojovými návrhmi :
 kompletovanie prevádzky terminálu autobusovej dopravy na križovatke ulíc Štúrova,
Gaštanová s odporúčaným vybavením :
- čakáreň s informáciami, novinová služba, úschovňa bicyklov, osvetlenie, telefón,
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skvalitnenie prostredia a prevádzky zastávok linkových spojov autobusovej dopravy
s jednotnými typmi prístreškov,
stavby novej železničnej stanice s odporúčaným vybavením :
- prevádzková časť s pokladňou, čakáreň s informáciami, automatom na cestovné lístky,
hygienické vybavenie, kryté nástupište s perónovou úpravou, telefónny automat,
osvetlenie, peší čakací a rozptylový priestor a parkovisko pri vstupe do areálu,
- doplnkové služby – pohostinstvo, novinová služba, stávková kancelária, úschovňa
bicyklov.

Rádius dopravnej obsluhy územia obce je riešený s izochrónou pešej dostupnosti
400 metrov od zastávok autobusovej hromadnej dopravy tak, že pokrýva zastavané územie
obce na cca 80%.
Tento komfort je pre vidiecke sídlo primeraný.
Z hľadiska zlepšenia dostupnosti navrhujeme zriadiť zastávky autobusovej dopravy pri
Kultúrnom dome a na ceste III/00232 pri vstupe do sídla od Veľkých Levárov.
V prevádzkovom vývoji regiónu pri realizácií priemyselných parkov Záhorie, Malacky,
Veľké Leváre, je navrhnuté riešiť na železničnej trati rýchlu prímestskú a medzimestskú
dopravu Bratislava – Malacky – Kúty v režime integrovanej dopravy aglomerácie hlavného
mesta SR Bratislavy.
2.12.11

Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy

Nadmerný hluk zo súčasnej dopravnej prevádzky je riešený v kontaktových častiach
zástavby bývania obce formou :


pri hlavnom železničnom ťahu č. 110 Bratislava – Kúty v obvode železničnej stanice
jednostrannými stenovými bariérami so zeleňou v rozsahu podľa označenia vo výkresoch
č.3, 4,



pri ťahu diaľnice D2 obojstrannými stenovými bariérami a izolačnými pásmi drevinovej
zelene v rozsahu podľa označenia vo výkresoch č.3, 4,



návrhu dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom priebehu ciest
III/00232 a III/00250 cez zastavané územie obce tvorbou spomaľovacích stredových
ostrovčekov a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene medzi
vozovkami, pešími chodníkmi a zástavbou domov.

2.13.

Návrh verejného technického vybavenia

2.13.1 Vodné hospodárstvo
2.13.1.1 Návrh zásobovania pitnou vodou
Súčasný stav
V obci Závod je vybudovaný verejný vodovod, zdrojom pitnej vody je miestna vŕtaná
studňa HGZ-2. Zo studne je voda ponorným čerpadlom cez výtlačné potrubie a chlórovňu
prečerpávaná do akumulácie - zemného vodojemu o objeme 2 x 150 m3 - v množstve
maximálnej dennej potreby vody. Z akumulácie je pitná voda čerpaná automatickou tlakovou
stanicou do rozvodnej vodovodnej siete obce Závod v množstve maximálnej hodinovej
potreby vody, resp. súčtu požiarnej a maximálnej dennej potreby vody. Z rozvodnej siete je
voda pomocou vodovodných prípojok privádzaná do jednotlivých nehnuteľností v obci.
Celoobecný vodovod je majetkom obce Závod, ktorá ho aj prevádzkuje.
Vodný zdroj sa nachádza na severnom okraji obce. Je ním vŕtaná studňa HGZ-2
hlboká 150 m. Oplotený areál vodného zdroja tvorí pásmo hygienickej ochrany vodného
zdroja I. stupňa. Prístup do areálu VZ je možný z miestnej komunikácie. V studni je osadené
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ponorné čerpadlo s menovitými parametrami Q = 3 l/s, H = 64 m, ktoré v automatickej
prevádzke pracuje v závislosti od výšky hladín vody vo vodojeme. Zhlavie studne profilu
Ø325 mm je vyvedené do armatúrnej šachty nad vrtom, ktorou prechádza výtlačné potrubie
zo studne.
Výtlačné potrubie privádza vodu zo studne cez chlórovňu do zemného vodojemu
v množstve maximálnej dennej potreby vody. Vybudované je z potrubia PVC profilu DN 150
v dĺžke 62 m. Na trase výtlačného potrubia je umiestnená chlórovňa.
Chlórovňa je umiestnená v objekte bývalej AT stanice, ktorá v súčasnosti slúži iba na
hygienické zabezpečenie vody chlórovaním a meranie množstva vody, čerpanej zo studne.
Objekt chlórovne je murovaný, prízemný, so sedlovou strechou.
Hygienické zabezpečenie čerpanej vody je riešené dávkovaním roztoku chlórňanu
sodného do čerpanej vody. Dávkovanie zabezpečuje membránové dávkovacie čerpadlo
ProMinent, ktorého činnosť je odvodená od chodu čerpadla v studni. Sacia zostava
dávkovacieho čerpadla je osadená na 60 l nádobe z PE, obsahujúcej chlórňan sodný.
Dávkovanie chlórňanu sodného zabezpečuje dávkovacia hadička s injekčným ventilom,
zaústeným do výtlačného potrubia zo studne.
Vodojem slúži na akumuláciu hygienicky nezávadnej pitnej vody pre obec Závod. Vo
vodojeme je akumulované potrebné množstvo vody na vyrovnanie nerovnomernosti medzi
prívodom vody zo studne a odberom do spotrebiska a potrebné množstvo požiarnej vody.
Objekt vodojemu je obdĺžnikového pôdorysu, pozostáva z dvoch obdĺžnikových
komôr vodojemu a medzi nimi zovretej manipulačnej komory. Vybudovaný je z monolitického
železobetónu, stropy komôr sú zo stropných prefabrikátov. Komory vodojemu sú obsypané
zeminou.
Komory vodojemu majú pôdorysné rozmery 5,8 x 5,6 m, výška stien je 5 m,
maximálna výška hladiny vody v komorách vodojemu je 4,5 m. Vstup do každej z komôr
vodojemu z manipulačnej komory je riešený cez strop, dno je sprístupnené oceľovým
rebríkom.
Manipulačná komora je združený stavebný objekt dilatačne oddelený od komôr
vodojemu. Je obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 4,3 x 5,6 m, s prízemím a suterénom.
Slúži na manipuláciu s funkčnými potrubiami vodojemu (prívodné, odberné, bezpečnostný
prepad a vypúšťacie), na vstup do komôr vodojemu a na umiestnenie automatickej tlakovej
stanice. Z prízemia je vstup do komôr vodojemu, v suteréne sú umiestnené funkčné potrubia
a strojovňa automatickej tlakovej stanice.
V strojovni sú osadené štyri čerpacie agregáty (v zostave 3 pracovné + 1 rezervné)
s parametrami Q = 4 l/s, H = 35 m, ovládané cez frekvenčný menič, a tlaková nádoba
s objemom 4 m3. Súčasťou tlakovej nádoby je kompresor, slúžiaci na dopĺňanie potrebného
množstva vzduchu do tlakovej nádoby. Jednotlivé čerpadlá sú ovládané podľa odberu
v závislosti na tlakoch v tlakovej nádobe.
Potrubie bezpečnostného prepadu DN 150 je vyvedené mimo objekt vodojemu do
vsakovacej šachty. Vypúšťacie potrubie je zaústené do zbernej šachtičky v dne suterénu,
v ktorej je osadené ponorné čerpadlo, ktorého výtlačné potrubie je zaústené do potrubia
bezpečnostného prepadu. Ponorné čerpadlo je ovládané plavákovým spínačom.
Rozvodné vodovodné potrubie v obci je vybudované z potrubia PVC. Vodovodná
sieť je dimenzovaná na maximálnu hodinovú potrebu vody, resp. súčet maximálnej dennej
potreby a požiarnej potreby. Profily potrubí sú DN 150 a DN 100. Dĺžka rozvodného
vodovodného potrubia v obci je 11 461 m, z toho 1 531 m profilu DN 150 a 9 930 m profilu
DN 100.
Samostatné urbanizované lokality Šišulákov mlyn a Priečne sú zásobované pitnou
vodou z vlastných zdrojov studní.
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Návrh rozvoja
Potreba vody
Potreba zásobovania pitnou vodou bude riešená v postupnosti podľa realizácie
jednotlivých stavebných súborov na určených funkčných plochách bývania, občianskej
vybavenosti, výroby podľa návrhu ÚPN obce.
Súčasný zdroj pitnej vody obce je z hľadiska výdatnosti a kvality pitnej vody
neperspektívny.
Podľa stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva studňový zdroj pitnej
vody obsahuje zvýšené hodnoty železa, mangánu a amonných iónov, ktoré ovplyvňujú
senzorické vlastnosti vody. Preto bolo využitie limitované výnimkou do 10/2008.
Na základe toho je navrhnuté riešiť čo najskôr napojenie celého systému
zásobovania obce na novorealizovaný skupinový vodovod Malacky – Kúty, ktorý
prenáša kvalitnú pitnú vodu z zo zdroja Podunajská nížina.
Výpočet potreby vody pre navrhovaný rozvoj obce je vypracovaný podľa Vyhlášky
MŽP SR č.684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a návrh na projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných
kanalizácií.
1. Bytový fond
špecifická potreba pre rodinný dom – á 135 l/os.deň
špecifická potreba pre bytový dom – á 145 l/os.deň
kd=1,6
kh=1,8
Celkový počet obyvateľov 1 285, z toho 1000 v RD a 285 v BD
á135 l.os-1.deň-1 = 135.os-1.deň-1 x 1000 obyvateľov
á145 l.os-1.deň-1 = 145.os-1.deň-1 x 285 obyvateľov

= 135 000 l.deň-1
= 41 325 l.deň-1

2. Občianska a technická vybavenosť
Obec do 3 200 obyvateľov – á 25 l/os.deň
á 25 l.os-1.deň-1 = 25.os-1.deň-1 x 1 285 obyvateľov

= 32 120 l.deň-1
=208 445 l.deň-1

Spolu :
Priemerná potreba 208 445 l/deň
Maximálna denná potreba :
Qm = Qp . kd = 208,44 x 1,6
Qm /hod/ = 13,89 m3/h
Qm /sek/ = 3,85 l/s

= 208,44 m3.deň-1
= 333,50 m3.deň-1

Maximálna hodinová potreba
Qh = Qm /hod. kh = 13,86 x 1,8= 25,94 m3/h= 9,33l/s
Ročná spotreba vody
208,44 m3 x 360= 75 038 m3/rok
Samostatné urbanizované lokality Priečne a Šišulákov mlyn sú riešené aj v ďalšom
období formou zásobované pitnou vodou z vlastných zdrojov studní.


Stanovený je regulatív, že potreba zásobovania pitnou vodou bude riešená v postupnosti
podľa realizácie jednotlivých stavebných súborov na určených funkčných plochách
bývania, občianskej vybavenosti, výroby podľa návrhu ÚPN obce.
Všetky navrhované súbory stavieb v obci budú napojené na verejný vodovod.obce,
ktorý bude pripojený na skupinový vodovod Malacky – Kúty.
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2.13.1.2 Návrh zásobovania úžitkovou vodou
V nadväznosti na postup napojenia všetkých prevádzkových objektov na obecný
vodovod pitnej vody je možné využívať vybudované individuálne studne ako zdroje úžitkovej
vody.
Po realizácií koncepčného programu napojenia obce na skupinový vodovod Malacky
- Kúty s prevodom kvalitnej pitnej vody z Podunajskej nížiny, bude možné využiť obecný
zdroj vody a celú technologickú linku spracovania tejto vody na úžitkové potreby pre všetky
hospodárske subjekty a vlastníkov nehnuteľností podľa ich potreby formou výstavby
samostatných rozvodov.
2.13.1.3 Návrh odkanalizovania územia a čistenie odpadových vôd
Súčasný stav
V obci Závod nebola vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové odpadové vody
z jednotlivých nehnuteľností boli akumulované v domových žumpách a vyvážané. Dažďové
vody sú odvádzané povrchovými priekopami.
Časť obce je v súčasnosti už napojená vybudovanou delenou stokovou sústavou a
prečerpávaním do ČOV Gajary, ktorá čistí odpadové vody z obcí Gajary, Malé Leváre, Veľké
Leváre a Závod.
Realizovaná etapa odvádzania splaškových odpadových vôd z obce je riešená
systémom gravitačných stôk, ktorými sú splašky odvádzané do prečerpávacej stanice
umiestnenej na južnom okraji obce medzi cestou a potokom Porec. Od prečerpávacej
stanice sú ďalej systémom tlakových potrubí splašky prečerpávané do spoločnej ČOV.
Samostatné urbanizované lokality Šišulákov mlyn a Priečne nemajú riešené spoločné
odkanalizované. Jednotlivé objekty sú odkanalizované do samostatných žúmp, resp.
septikov.
Návrh rozvoja
Časť obce je v súčasnosti už napojená vybudovanou delenou stokovou sústavou a
prečerpávaním do spoločnej ČOV Gajary, ktorá čistí odpadové vody z obcí Gajary. Malé
Leváre, Veľké Leváre a Závod.
Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce je riešené systémom gravitačných
stôk, ktorými sú splašky odvádzané do prečerpávacej stanice umiestnenej na južnom okraji
obce medzi cestou a potokom Porec. Od prečerpávacej stanice sú ďalej systémom tlakových
potrubí splašky prečerpávané do spoločnej ČOV Gajary.
Pripravované sú ďalšie etapy odkanalizovania obce do spoločnej ČOV.
V obci navrhujeme riešiť delenú kanalizáciu na splaškovú a dažďovú. Ide o
kanalizáciu gravitačnú.
Prečerpávané budú splaškové vody len v prípade vyvolanej technickej potreby.
Novonavrhovaná splašková kanalizácia sa napojí na existujúcu kanalizačnú sieť a.
čerpaciu stanicu ČSZ1, resp. ďalšie potrebné technologické zariadenia prečerpávania podľa
projektového riešenia..
Navrhované prečerpacie stanice a kanalizačné šachty sú riešené ako podzemné
objekty. Pre čerpacie stanice je potrebné uvažovať s napojením na elektrickú energiu.


Regulatívom je stanovené zabezpečiť komplexné odkanalizovanie všetkých súčasných
a navrhovaných prevádzkových objektov v obci .
Realizácia regulatívu zlepší stav životného prostredia celej oblasti a zvýši úroveň trvalého
bývania v obci na štandard moderného vidieckeho sídla.



Odkanalizovanie samostatných urbanizovaných lokalít Priečne, Šišulákov mlyn je
navrhnuté do lokálnych malých ČOV.
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Odvádzanie dažďových vôd
V obci nie je vybudovaná delená kanalizácia pre splaškové a dažďové vody.
Dažďové vody zo striech objektov a pozemkov zástavby obce budú riešené
odvedením a vsakovaním do trávnatých plôch záhradných častí zástavby, plôch trávnikov
verejnej a vyhradenej zelene, resp. do čiastočne vybudovanej dažďovej kanalizácie
v zástavbe novej časti obce s trativodmi do okolitého terénu, resp. potokov.
Dažďové vody zo spevnených komunikácií a parkovacích plôch budú odvádzané do
rigolov pri cestách s odspádovaním do miestnych potokov. Veľké parkovacie a manipulačné
plochy výroby budú odkanalizované cez lapače olejov do okolitého terénu, resp. potokov.
2.13.1.4 Vodné toky a vodohospodárske zariadenia
Súčasný stav
Cez katastrálne územie obce v rovinnom prostredí Borskej nížiny pretekajú potoky
a sústava regulovaných kanálov povodia Moravy a Dunaja :
- Malolevársky kanál, Lakšársky potok, potok Porec s prítokom Plavec a ďalšie bezmenné.
V území boli aj krajinne veľmi zaujímavé depresné mokraďové vodné plochy
v prieskovom podloží, ktoré vývojovo prevažne zarástli typicky mokraďovou zeleňou. Tieto
sú čitateľné v období väčších zrážok a jarného zvýšenia hladiny vodných tokov.
Veľkoplošné mokraďové územie Abrod na juhozápadnej hranici katastrálneho územia
je vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.
Cez katastrálne územie obce v rovinnom prostredí Borskej nížiny pretekajú potoky
a sústava regulovaných kanálov povodia Moravy a Dunaja :
- Malolevársky kanál, Lakšársky potok, potok Porec s prítokom Plavec a ďalšie bezmenné
kanály a potoky.
V území katastra boli aj krajinne veľmi zaujímavé depresné mokraďové slatinné a
rašelinové plochy nivného pieskového podložia, ktoré vývojovo prevažne zarástli typicky
mokraďovou zeleňou. Tieto sú čitateľné v období väčších zrážok a jarného zvýšenia hladiny
vodných tokov. Sú čiastočne odvodnené a časť
z nich bola veľkoplošnou
poľnohospodárskou činnosťou v minulom období zlikvidovaná.
Veľkoplošné mokraďové územie Abrod na juhozápadnej hranici katastrálneho územia
je vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.
Návrh rozvoja


Navrhnutá je systémová úprava tokov potokov a kanálov v celej dĺžke, ktorá preteká
obcou s cieľom ich zapojenia do urbánnej štruktúry zástavby a tvorby kvalitného
obytného prostredia ulíc.



Riešená je systémová ochrana a posilnenie prírodného prostredia pri toku Porec , ktorý
má funkciu biokoridoru miestneho významu.



Riešený je regulatív pre tvorbu opatrení na skvalitnenie prostredia a stavu a čistoty vôd
tokov všetkých potokov v katastrálnom území obce s opatreniami na zabezpečenie ich
prietočnosti a čistoty.



Riešený je program na obnovu časti pôvodných vodných plôch – mokradí v extraviláne
obce a ich zapojenia do štruktúry miestnych krajinných atraktivít a rekreačnooddychových aktivít.



Riešený je regulatív pre zabezpečenie stálej údržby okrajových rigolov regionálnych
a miestnych ciest na odvedenie povrchových vôd a zabránenie zatápania územia pri
zvýšenej hladine spodných vôd v zástavbe obce.
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Riešený je regulatív pre zabezpečenie stálej údržby okrajových rigolov regionálnych
a miestnych ciest na odvedenie povrchových vôd a zabránenie zatápania územia pri
zvýšenej hladine spodných vôd v zástavbe obce.



V prevádzke vodných tokov a vodohospodárskych zariadení je nevyhnutne zabezpečiť
v gestorstve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. – Povodia Moravy,
protipovodňovú ochranu na potencionálnych tokoch možného povodňového nebezpečia
s riešením vyplývajúcich opatrení pre bezpečnosť sídla a okolitej poľnohospodárskej
a lesnej pôdy.



V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať pri vodných tokoch
a melioračných kanáloch obojstranný 5 m pobrežný pozemok od brehovej čiary, v ktorom
nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň,
oplotenie a je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku s pobrežným
pozemkom z dôvodu údržby a kontroly,

2.13.1.5 Geotermálne vody
Na území katastra obce nie je využívaný zdroj geotermálnej vody.
V územnom pláne obce nie ani navrhované takéto využitie s vŕtaným zdrojom.
2.13.2 Energetika
2.13.2.1 Návrh zásobovania elektrickou energiou
Súčasný stav je zmapovaný v prieskumoch a rozboroch.
Návrh rozvoja
Bývanie :
V návrhu sa počíta plynofikáciou a teplofikáciou v rozsahu celého riešeného územia na báze
zemného plynu. Domy sa predpokladajú prevážne s vykurovaním, prípravou TÚV a varením
plynom. V navrhovanej bytovej výstavbe sa uvažuje s vyšším štandardom vybavenosti el
spotrebičmi (pračka, umývačka riadu, elektrická rúra, mikrovlnka, ostatné domáce
spotrebiče, čiastočne klimatizácia, sauna). Podiel jedného rodinného domu na maxime el.
odberu na úrovni trafostanice VN/NN sa predpokladá 3,5 kVA/bj.
Občianska vybavenosť :
Navrhovaná občianska vybavenosť (komerčná, nekomerčná, verejné stravovanie, verejná
správa, administratíva, cestovný ruch) je v čiastočne v centrálnej časti obce (ul. Štúrová Družstevná), ul. Sokolská a v rámci uličnej zástavby celej obce. Jej objemové kapacity nie sú
špecifikované a z toho dôvodu sa v koncepte zásobovania elektrickou energiou predpokladá
s celoplošným zvýšením výkonového zaťaženia, ktoré bude pokryté z existujúcich
trafostaníc, prípadnou výmenou transformátorov za vyššie inštalované výkony a z nových
navrhovaných staníc pre zásobovanie bytovej zástavby.
Priemyselná a komunálna výroba, skladové hospodárstvo :
- drobná remeselná výroba pri rodinných domoch bude zásobovaná z el. rozvodov,
zásobujúcich obec,
- priemyselné a skladové areály sa predpokladajú riešiť nezávisle na technickej
infraštruktúre obce, v spolupráci ich investorov, resp. prevádzkovateľov so ZSE ;
príslušné kapacity nie sú v tomto elaboráte riešené, ani ich vplyv na parametre
nadradenej siete, lebo nie sú známe energetické požiadavky ich budúcej prevádzky.
Energetické bilancie sú spracované tabuľkovo podľa urbanistického návrhu.
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Ozn.
A1
B1/1
B1/2
B1/3
B1/4
B1/5
B1/6
B1/7
B1/8
B2/8

Funkcia

miesto

rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
byty v byt.domoch

Preluky v zástavbe
Centrum
Plav
Mláka
Záhrady
Pod borom
Janáčka
Záhumenice
Jelšiny
Dielce

Spolu:

počet b.j.
24
42
16
28
32
18
50
50
38
114

Merné zaťaž.
kVA/b.j.

El.príkon
kVA

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0

84
147
56
98
112
63
175
175
133
342
13 502

Zvýšenie el. odberu obce vplyvom novej a rekonštruovanej občianskej vybavenosti a
drobnej rozptýlenej remeselnej výroby sa uvažuje cca 25% príkonu bývania, t.j. 13 502x0,25
= 337,5 kVA.
Pri predpokladanej súčasnosti el. odberov 0,85 a realizácii cca 80% plánovaných
kapacít na konci plánovacieho obdobia bude celková požiadavka na zvýšenie el. príkonu pre
obec cca : (13 502+337,5) x 0,85 x 0,8 = 9 410 kVA. Celkový inštalovaný výkon
navrhovaných trafostaníc pri priemernom zaťažení 75% bude : (13 502+337,5 ) x 0,75
=10 379,62 kVA.
Pre zásobovanie novej zástavby elektrickou energiou bude treba pre dodávku
zvýšeného elektrického príkonu rekonštruovať niektoré existujúce trafostanice s výmenou ich
transformátorov za výkonovo väčšie, pre zásobovanie a skvalitnenie dodávky el. energie do
centra obce a v nových lokalitách postaviť nové trafostanice.
Navrhujú sa nové trafostanice:
stožiarové TN-1/100kVA, TN-2/160kVA, TN-3/160kVA, TN-4/250kVA, TN-5/250kVA, TN8/250kVA, TN-9/160kVA, kioskové (pre centrum obce) TN-10/250kVA,TN-11/250kVA.
Na rekonštrukciu, resp. na výmenu trafostanice za väčšíiu sa navrhuje : TS73-5 na 400kVA.
Prípojky 22 kV k stožiarovým staniciam sa navrhujú vzdušným vedením s holými vodičmi.
Napojenie kioskových staníc v centre obce sa navrhuje zemnými 22kV káblami.
Úpravy existujúcich 22 kV vedení: Časť 22kV vedenia v južnej časti ul. Záhradky sa nahradí
v zakreslenom rozsahu vzdušným kábelovým vedením v novej trase podľa grafickej časti.
Nové vedenia NN v nových lokalitách sa navrhujú zemnými káblami.
Rozvoj a výstavba nových el. vedení a trafostaníc bude postupný, súbežný s rozvojom a
výstavbou navrhovaných súborov pre bývanie a vybavenosť.
Ochranné pásma :
Podľa zákona o energetike č.656/2004 §36, majú zariadenia elektrizačnej sústavy ochranné
pásma. Pásmo je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia, merané od
krajných vodičov.
Toto pásmo je pre vzdušné vedenia od 1 do 35 kV vrátane 10m, od 35 kV do 110 kV vrátane
15m, pre 400 kV 25m.
Pre podzemné vedenia do 110 kV je 1m, u trafostanice s vnútorným vyhotovením je
vymedzené obostavanou hranicou objektu, pričom musí byť zabezpečený prístup do stanice
na výmenu technologických zariadení.
Ochranné pásmo stanice vonkajšieho prevedenia s napätím do 110 kV je 10m od hranice
objektu elektrickej stanice.
V ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané alebo
obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by ohrozovali
energetické dielo a jeho plynulú a bezpečnú prevádzku.
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2.13.2.2 Návrh zásobovania zemným plynom
Súčasný stav
V obci Závod je vybudovaný rozvod zemného plynu, plyn je do obce privádzaný
z južnej strany z vysokotlakého plynovodu V. Leváre - Studienka. Katastrálnym územím
prechádza aj vysokotlaký plynovod V. Leváre – Kúty, z ktorého odbočuje vysokotlaký
plynovod do Borského Sv. Jura s pokračovaním do Kuklova a Šaštína.
Prívod plynu tvorí vysokotlaká oceľová plynová prípojka. Napojená je na vysokotlaký
plynovod Veľké Leváre – Studienka. Vysokotlaká prípojka križuje tranzitný plynovod DN
1200 na južnom okraji katastrálneho územia. Vysokotlaká prípojka je ukončená regulačnou
stanicou plynu.
Regulačná stanica plynu je súborom strojného a meracieho zariadenia pre automatickú
reguláciu vyššieho kolísajúceho vstupného tlaku plynu na nižší konštantný výstupný tlak 0,1
Mpa. Existujúca regulačná stanica plynu RS 1200 je konštruovaná na dodanie 1 200 m3
plynu za hodinu. Regulačná stanica je umiestnená v oplotenom areáli s príjazdovou
panelovou cestou. K areálu je privedená elektrická kábelová prípojka.
Stredotlaký rozvod plynu je vybudovaný v celej obci Závod. Prevádzkový tlak
v stredotlakom plynovode je do 100 kPa. Na stredotlakom rozvode plynu sú osadené
uzávery, ktorými sú plynové posúvače so zemnými súpravami s liatinovými poklopmi.
Objekty sú zásobené z STL plynovodu cez domové regulátory. Objekty sú zásobované
plynom pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie.
Kapacita regulačnej stanice i existujúcich sietí umožňujú rozširovanie stredotlakého rozvodu
plynu aj vo výhľadových obytných zónach v obci Závod.
Návrh rozvoja
Bilancia potreby plynu
Výpočet potreby plynu je odvodený z výpočtu potreby tepla pre vykurovanie obytných
objektov, ohrevu TÚV a odhadom pre polyfunkčné objekty. Predpokladaná potreba plynu pre
bytové jednotky je vypočítaná podľa smernice GR SPP, a.s. Bratislava č.15/2002.
Jednotlivé novonavrhované objekty navrhujeme napojiť z navrhovaných potrubných
rozvodov DN150,100, 80 resp. z RS1200 /miestneho významu/ trasovaných v uličných
priestoroch miestnych komunikácií.
Preluky

A1-A3 v zástavbe obce

24 bj,

Zobytnenie neobývaných bytov RD A1-A3 v zástavbe obce 70 bj.

33,6 m3/hod
98,0 m3/hod

Nové plochy bývania s funkciou B1 - v rodinných domoch
- v zastavanom a mimo zastavaného územia
42 bj.
16 bj
28 bj
32 bj
18 bj.
50 bj.
50 bj.
38 bj.

58,8 m3/hod
22,4 m3/hod
39,2 m3/hod
44,8 m3/hod
25,2 m3/hod
70,0 m3/hod
70,0 m3/hod
53,2 m3/hod

Nové plochy bývania s funkciou B2 - v bytových domoch
- mimo zastavané územie B2/1 – Dielce
cca 114 bj.

159,6 m3/hod

Spolu

674,7 m3/hod

B1/1 - Centrum
B1/2 - Plav
- v zastavanom území
B1/3 - Mláka
B1/4 - Záhrady
- mimo zastavaného územia B1/5 - Pod borom
B1/6 – Janáčka
B1/7 - Záhumenice
B1/8 - Jelšiny
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Potreba plynu pre byty v novej zástavbe obce
388 b.j. x 1,4 m3/hod = 543,2 m3/hod
ročná potreba plynu 388 b.j. x 3500 m3/rok = 1 358 000 m3/rok
Pred každým plynofikovaným objektom resp. odberným miestom sa vybuduje
samostatná plynová prípojka, ktorá bude vyvedená do prístrešku v ktorom sa umiestni
meracie a regulačné zariadenie. Pred prístreškom 1,0m sa osadí uzatváracia armatúra
/HUP/ príslušnej dimenzie.
2.13.2.3 Návrh zásobovania teplom
V ÚPN je koncepčne uvažované ako nosné médium pre zásobovanie teplom zemný
plyn v súčasnej a novej zástavbe s príslušnými nápočtami očakávanej spotreby.
Súčasný stav hľadania spôsobu technického a technologického zníženia energetickej
náročnosti prevádzky objektov a spotreby budú znamenať vývojové zníženie spotreby
zemného plynu, ale návrh musí riešiť kapacity pre plnohodnotnú spotrebu.
Príslušné nápočty sú uvedené v kapitole 2.13.2.2.
Regulatívy a limity


Návrh teplofikácie predpokladá komplexnú plynofikáciu riešeného územia pre požiadavky
zásobovania teplom s vybudovaním lokálnych zdrojov tepla pre jednotlivé navrhované
objekty, resp. súbory vybavenosti.



Vzhľadom na charakter navrhovanej zástavby nie je vhodné aplikovať centrálne
zásobovanie teplom.



Zásobovanie teplom pre nové aktivity v území je vhodné riešiť individuálnymi zdrojmi
tepla s výkonom do 1 MW na báze zemného plynu.



Je navrhnuté vývojovo uplatniť progresívny technologický program využitia solárnej
energie na riešenie teplofikácie objektov bývania, občianskej vybavenosti a cestovného
ruchu formou strešných a blokových kolektorov v záujme skvalitňovania čistoty ovzdušia
a šetrenia tradičných energetických médií.
Je potrebné uplatniť progresívne formy projektovania a realizácie inteligentných budov
s nízkou energetickou náročnosťou prevádzky.



V polohe južnej časti zástavby je riešená prevádzka kompostárne biologického odpadu
z rastlinnej výroby, záhradkárskych pestovateľov a záhrad pri rodinných domoch v obci RV3 s odporúčaním , aby sa v rámci tejto prevádzky riešilo technologické využitie
bioplynu na temperovanie prevádzkových objektov okolitého areálu.
V rámci tohto súboru je po zhodnotení technologickej vhodnosti možné riešiť aj centrum
na energetické využitie biomasy na vykurovanie priľahlej časti zástavby obce v rozsahu
podľa projektu realizácie, resp. bioplynová stanica, ktorá z organických surovín na
femetráciu ( tráva, trávna siláž, kukuričná siláž, zemiakový a domový potravinový odpad
a pod.) vyrába teplo a nadväzne elektrickú energiu pre miestnu potrebu.

2.13.3

Elektronická komunikačná sieť

Súčasný stav
Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska verejnej elektronickej
komunikačnej siete do atrakčného obvodu ATÚ Závod, kde je nainštalovaná digitálna RDLÚ
s kapacitou 450 Pp a ktorá je prepojená s nadriadenou ATÚ v Malackách a spojená so
susednými obcami Veľké a Malé Leváre a Moravský Ján pomocou diaľkových a spojovacích
telekomunikačných káblov.
Telekomunikačná sieť v obci Závod je realizovaná z ATÚ kombinovaným systémom.
Hlavné telefónne rozvody sú realizované zemnými úložnými káblami typu TCEPKPFLE
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a rozvody k jednotlivým účastníkom telekomunikačnej siete sú realizované z telefónnych
stĺpov závesnými káblami typu TCEKES. Pre predkladaný územný plán je kapacita ústredne
nedostatočná a jej technológia musí byť rekonštruovaná na požiadavky územného plánu.
V riešenom území obce Závod je vybudovaná telekomunikačná infraštruktúra, ktorej
kapacita je však pre predkladaný územný plán nedostatočná.
Návrh rozvoja pevnej elektronickej komunikačnej siete
V územnom pláne je navrhnutá výstavba bytových jednotiek v obytných súboroch,
občianskej vybavenosti a výroby. Z tohto návrhu vyplýva koncepcia budovania
telekomunikačnej infraštruktúry pre zabezpečenie všetkých požiadaviek na telekomunikačné
služby.
Rozvojové zóny bývania

Počet tf párov

Preluky .
.................................. A1-A3 v zástavbe obce ..... 24 bj.................25 tf párov
Zobytnenie neobýv.bytov
70 bj.................70 tf párov
Nové plochy
V zastavanom území a mimo zastavané územie.
B1/1 Centrum ................... 42 bj ..............45 tf párov
B1/2 Plav ......................... 16 bj ................18 tf párov
V zastavanom území
B1/3 Mláka ...................... 28 bj ................30 tf párov
B1/4 Záhrady.................... 32 bj ................35 tf párov
Mimo zastavaného územia ............. B1/5 Pod borom ............... 18 bj ................20 tf párov
B1/6 Janáčka ................... 50 bj ................55 tf párov
B1/7 Záhumenice.............. 50 bj ................55 tf párov
B1/8 Jelšiny....................... 38 bj ................40 tf párov
B2/1 Dielce .......................114 bj ..............120 tf párov
Spolu
388 bj
418 tf párov
Rozvojové súbory občianskej vybavenosti
Budovanie elektronickej siete v navrhovaných súboroch občianskej vybavenosti bude
riešené v rámci ich projektovej prípravy podľa konkrétnej potreby prevádzkovateľov
zariadení.
Rozvojové súbory výroby
Budovanie elektronickej siete v navrhovaných zónach výroby bude riešené v rámci
ich projektovej prípravy podľa konkrétnej potreby prevádzkovateľov zariadení.
Z ATÚ Závod, ktorá bude vybavená novou modernou technológiou spĺňajúcou
požiadavky napripojenie moderných telekomunikačných služieb ako internet, prenos dát,
prenos televízneho signálu, ISDN a podobne, bude potrebné vybudovať primárnu miestnu
telekomunikačnú sieť pomocou prípojných metalických káblov typu TCEPKPFLE, ktoré
budú vedené vo výkope do miesta výstavby riešených lokalít. Nádväzne bude potrebné
vybudovať sekundárnu telekomunikačnú sieť káblami TCEPKPFLE príslušnej dimenzie
k jednotlivým účastníkom v riešených lokalitách. Do hlavných trás primárnej a sekundárnej
siete budú priložené rúrky HDPE 40/33 pre perspektívnu možnosť pripojenia optickej
prístupovej siete.
Káblové ryhy pre telekomunikačné káblové rozvody budú urobené v chodníkoch,
resp. v trávnatých pásoch. Pod spevnenými plochami a pod komunikáciami budú káble
uložené do chráničiek FXKVR 110. V prípade križovania alebo súbehu tf vedenia so silovým
vedením bude nutné dodržiavať platné normy STN 33 40 50. Telekomunikačná sieť bude
budovaná ako „pevná“ s použitím montážnych prvkov a káblov tendra Slovak Telecom a.s.

Ateliér Olympia – ÚPN obce Závod
A – Textová časť

100

Televízia
Káblové rozvody pre televíziu budú riešené pre lokality výstavby domov a bytov.
Možnosti riešenia rozvodov televízneho signálu:
1. V častiach obce kde je zavedený rozvod káblovej televízie, bude realizovaná káblová
televízna sieť spolu s rozvodmi pre telefón z najbližších televíznych rozvádzačov.
2. Na každej streche budúcich domov a bytových domov bude umiestnená spoločná TV
anténa pre príjem pozemných a satelitných TV staníc a rozvod televízneho signálu bude
riešený individuálne.
3. Pomocou telefónneho rozvodu systému MAGIO, ktorý bude zabezpečovať nový rozvod
telekomunikačnej siete.
Miestny rozhlas
Jestvujúci rozvod miestneho rozhlasu do rozvojových plôch domovej a bytovej
výstavby v obci bude rozšírený podľa požiadaviek územného plánu. Reproduktory miestneho
rozhlasu budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia a pripojené na jestvujúci rozvod
pomocou závesných káblov. Podľa potreby výkonovej záťaže bude upravený výkonový
stupeň zariadenia miestneho rozhlasu v obci.
Vo všetkých zónach rozvoja budú rozvody riešené zemnými káblami a týmto
spôsobom zakáblovania budú postupne nahradené všetky súčasné nadzemné rozvody na
stĺpoch.
Návrh pokrytia územia pre mobilné elektronické komunikačné zariadenia
Územie katastra obce je pokryté pre mobilnú telefonickú sieť. Nové technologické
potreby vybavenia mobilných elektronických komunikačných zariadení budú priebežne
riešené v územne vhodnej polohe.
2.14

Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

2.14.1 Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia
vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia
Urbanistická koncepcia rozvoja obce v komplexe navrhovaných funkčných plôch je
založená na forme postupného rastu bodového urbánnej štruktúry sídla na disponibilných
plochách, ktoré sú
- vymedzené stanovenou administratívnou hranicou katastrálneho územia obce z juhu
a sever,
- limitované ochranné pásma dopravy, energetiky, energetickej komunikačnej siete.
Konkrétne riešenie využitia disponibilných plôch je vyjadrené vo výkresoch č.2, 3.
2.14.2 Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie , návrh opatrení na
elimináciu , alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine
V súčasnej prevádzke krajiny katastra obce sú evidované negatívne stresové prvky,
ktoré sú konkrétne riešené opatreniami na ich elimináciu :


kolízne umiestnenie ťažobných sond k súčasnej obytnej zástavbe obce, ktoré sú
potencionálnym ohrozením života obyvateľov obce a ich majetku ;
navrhuje sa majiteľovi Nafta, a.s., Gbely riešiť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných
opatrení, sústavným zvyšovaním technickej úrovne bezpečnostných ako aj ťažobných
zariadení a v reálnom časovom horizonte ukončením ťažby na dotknutých sondách.
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regulatívmi je určené vymiestniť z obytnej zástavby :
- drobné remeselné výroby a dielne,
- nadmerný chov domácej hydiny a hospodárskych zvierat, ktorých prevádzka hlukom
a znečisťovaním ovzdušia ohrozuje kvalitu obytného prostredia.



nadmerný hluk zo súčasnej dopravnej prevádzky je riešený v kontaktových častiach
zástavby bývania obce formou :
- pri hlavnom železničnom ťahu č. 110 Bratislava – Kúty v obvode železničnej stanice
jednostrannými stenovými bariérami so zeleňou v rozsahu podľa označenia vo
výkrese č.3,
- pri ťahu diaľnice D2 obojstrannými stenovými bariérami a izolačnými pásmi
drevinovej zelene v rozsahu podľa označenia vo výkrese č.3,
- návrhu dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom priebehu ciest
III/00232 a III/00250 cez zastavané územie obce tvorbou spomaľovacích stredových
ostrovčekov a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene medzi
vozovkami, pešími chodníkmi a zástavbou domov.

2.14.3 Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie
Pozitívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú životné prostredie katastra obce a zástavby
sídla sú :




špecifické krajinné prostredie krajiny Záhorskej nížiny, ktoré ponúka široké možnosti na
poznávací cestovný ruch a rekreačno-oddychové a pohybové aktivity v katastrálnom
území obce
chránené územia , ktoré sú v katastri obce, resp. na jeho hranici
- Chránená krajinná oblasť Záhorie v dvoch územne vymedzených celkoch :
na juhozápadnej hranici katastra, západnej časti katastra a v severovýchodnej časti
katastra,
- Národná prírodná rezervácia Abrod, na juhozápadnej hranici katastra s plochou
rezervácie mimo katastra obce,
- Chránený areál Jazerinky, v západnej polohe katastra v naviazaní na cestu III/00250,
- územia ochrany prírody európskeho významu v sieti NATURA 2000 – SKUEV 0117
Abrod (na hranici katastra s Veľkými Levármi), SKUEV 0166 Ciglát (k.ú. Závod,
Moravský Sv.Ján),
- navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie.



vyhlásené významné prírodné prvky ekologickej stability
- provincionálne biocentrum PBC 1 Moravsko-Dyjský luh,
- nadregionálne biocentrum NRBC 1 Abrod,
- regionálne biocentrum RBC 1 Levárske lúky – Ciglád,
- regionálny biokoridor RBK 1 prostredie Lakšárskeho potoka,
- výhľadový návrh na vyhlásenie Národného parku Morava,



navrhnuté prvky miestneho systému ekologickej stability, ktoré je potrebné realizovať
konkrétnymi opatreniami v spolupráci zainteresovaných subjektov štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, vlastníkov, resp. prevádzkovateľov pozemkov :
-

navrhované biocentrá miestneho významu
MBC 1 Jazerinky - mokraďová zeleň a lesík,
MBC 2 Pri čistom jazere - mokraďová zeleň a priestor bývalej vodnej plochy
v extraviláne zástavby obce,
MBC 3 Za hlbokou mlákou - mokraďová zeleň a priestor bývalej vodnej plochy
v severnej polohe extraviláne zástavby obce,
MBC 4 Priečne - mokraďová zeleň a priestor bývalej vodnej plochy vo voľnej krajine,

-

navrhované biokoridory miestneho významu
MBK 1 Líščie jamy - prostredie poľnohospodárskej krajiny východne od obce,
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MBK 2 Priečne -

prostredie toku kanála Priečne v prepojení medzi RBK1 a lesným
celkom nad Panským,
MBK 3 Plaviská - prostredie toku kanála Plaviská v prepojení medzi lesným celkom
Za hoštákmi a meliorovaným potokom Porec,
MBK 4 Porec prostredie toku meliorovaného potoka Porec v prepojení medzi
lesným celkom V Jaroskinej, lesným celkom pri diaľnici D2 a NPR
Abrod,
-

navrhované genofondovo významné lokality
GVL 1 Jama - krajinné prostredie lesíka s pôvodnou mokraďou v severnom
extraviláne lokality železničnej stanice,
GVL 2 .......... - krajinné prostredie typickej stepnej lúky na okraji lesného celku
Záhorskej nížiny s mokraďou v západnom extraviláne obce,
GVL 3 Diely za rybníkom - krajinné prostredie typickej stepnej lúky a lesného celku
Záhorskej nížiny s mokraďou v západnom extraviláne obce,
GVL 4 Pri Babynskej mláke - prostredie lesíka a lúčneho prostredia krajiny nížiny,
GVL 5 Brezová mláka
- genofondovo významná lokalita - prostredie lesíka
s mokraďou a lúčneho prostredia krajiny nížiny.

2.14.4 Zložky životného prostredia
2.14.4.1

Ochrana čistoty ovzdušia

Na území regiónu Záhorie sú evidované nadmerné zdroje znečisťovania ovzdušia :
- Hirocem Cementáreň Rohožník,
- KABLEX Malacky.
V riešenom území obce a jej katastrálnom území, ani v širšom zázemí nie sú žiadne
priame zdroje, ktoré by znečisťovali ovzdušie na úroveň ohrozovania životného prostredia.
Pod touto úrovňou sú evidované zdroje znečistenia :
- spaľovanie H2S v ZPS Závod, resp. možný únik pri haváriach,
- tranzitná automobilová doprava na štátnych cestách
* diaľnica D2 v západnej časti zastavaného územia a katastra obce ,
* III/00232 Veľké Leváre-Moravský Sv.Ján, ktorá prechádza juho-severne cez celé
zastavané územie obce,
* III/00250 križovatka s I-2 centrum obce, ktorá prechádza časťou zastavaného územia
obce, ale nemá výraznú dopravnú záťaž,
- lokálne vykurovanie domov pevným palivom,
- väčšie chovy ošípaných a domácej hydiny v rámci rodinnej zástavby.
V ÚPN sú riešené nasledovné opatrenia :


návrhom opatrení v dopravnom usporiadaní je riešene obmedzenie dopadov exhalátov
z automobilovej dopravy na životné prostredie obce,



navrhnuté je
- komplexná plynofikácia obce ;
- uplatňovanie progresívneho technologického programu využitia solárnej energie,
solárnych kolektorov pre prípravu teplej vody a vykurovanie objektov bývania,
občianskej vybavenosti a výroby v záujme skvalitňovania čistoty ovzdušia a šetrenia
tradičných energetických médií ;
- riešenie nových stavieb s progresívnou projektovou prípravou a realizáciou
nízkoenergetických a inteligentných objektov.



z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla urbanisticky riešiť a nepripustiť, aby sa
v rámci ucelenej zóny bývania tvorili nové prevádzky remeselnej malovýroby a služby,
ktoré by znečisťovali ovzdušie ;
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pre už existujúce prevádzky s týmto dopadom je vytvorená ponuková plocha RV1, resp.
iné rozvojové plochy výroby na premiestnenie prevádzok.


je navrhnutý záväzný regulatív pre prijatie nariadenia obce k primeranému chovu
domácej hydiny a hospodárskych zvierat tak, aby tento vo vidieckom sídle nepôsobil
negatívne na životné prostredie, bývanie a rekreáciu v obci a na susedské vzťahy.

2.14.4.2

Ochrana proti hluku

V riešenom území obce a jej katastrálnom území nie sú žiadne zdroje hluku, ktoré by
výrazne ohrozovali životné prostredie.
Evidovaným zdrojom hluku v priľahlej západnej časti zástavby obce je železničná
trať č.110 Bratislava – Kúty. V súvislosti s prestavbou trate na prevádzkovú rýchlosť 160
km/hod. bude nutné riešiť príslušné protihlukové bariéry v dotknutom území bývania.
Požiadavka na riešenie bola uplatnené v rámci procesu posudzovania vplyvov stavby
na životné prostredie.
Evidovaným zdrojom hluku tranzitnej automobilovej dopravy v dotknutej časti
zástavby obce je aj diaľnica D2 – Bratislava - Kúty v západnej polohe katastra a na
priebežnej štátnej ceste III/00232, ktorá prechádza juho-severne cez ťažiskové zastavané
územie obce.
Z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla je potrebné urbanisticky riešiť a
prevádzkovo nepripustiť, aby sa v rámci ucelenej zóny bývania tvorili nové prevádzky
malovýroby a služby, ktoré by hlukom znehodnocovali životné prostredie. Pre už existujúce
prevádzky s týmto dopadom ( hlavne autoservisné prevádzky ) vytvoriť vhodné ponukové
plochy na premiestnenie prevádzok.
V ÚPN sú riešené nasledovné opatrenia :


návrhom dopravných opatrení a priestorových úprav koridorov hlavných ulíc obce – ciest
III/00232 a III/00250 je riešene obmedzenie dopadov hluku z automobilovej dopravy na
životné prostredie obce ;
v ÚPN sú stanovené konkrétne regulatívy na upokojenie automobilovej dopravy v obci
pre spoločnú realizáciu so správcom regionálnych ciest,



navrhnuté sú protihlukové zariadenia pre obmedzenie dopadov hluku z tranzitnej
železničnej a automobilovej dopravy – železničná trať č.110, diaľnica D2, na životné
prostredie obce, hlavne v kontakte dopravných trás s bytovou zástavbou,



navrhnuté sú samostatné areály miestnej remeselnej výroby a priemyselnej výroby,
ktoré sú situovane tak, aby hlukom prevádzok nebolo ohrozované životné prostredie
obytnej funkcie obce,



z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla je stanovený regulatív pre prijatie opatrenia
obce, aby sa v rámci ucelenej zóny bývania netvorili nové prevádzky malovýroby a
služby, ktoré by hlukom znehodnocovali životné prostredie ;
pre už existujúce prevádzky s týmto dopadom ( hlavne autoservisné prevádzky ) je
stanovený regulatív na premiestnenie prevádzok, ktoré ohrozujú, resp. znehodnocujú
životné prostredie obytnej funkcie obce.

2.14.4.3. Ochrana vôd
Obec má riešený systém zásobovania pitnou vodou vo vlastnej prevádzke zdroja
a technologického spracovania vody na rozvody do obce. Problémom súčasnej prevádzky je:
-

nevhodná zdravotná kvalita pitnej vody - zvýšené hodnoty železa, mangánu a amonných
iónov, ktoré ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody, ktorej využívanie bolo limitované na
využívanie pre obyvateľov obce výnimkou do 10/2008,

-

zastaralé technické zabezpečenie prevádzky zdroja.
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V rámci plánovaného rozvoja sídla zvýšenia odberov pri sledovanom rozvoji obce je
navrhnuté urýchlené napojenie obce na novovybudovaný skupinový vodovod Malacky –
Kúty.
Obec priebežne rieši etapy odkanalizovania zástavby obce formou odvedenia
splaškových odpadových vôd do spoločnej čistiarne odpadových vôd Gajary.
Bez riešenia sú dosiaľ samostatné urbanizované lokality Priečne a Šišulákov mlyn.
Ďalším evidovaným zdrojom znečisťovania vôd sú bežné dažďové erózie a
splavované chemické pesticitídy používané v poľnohospodárskej výrobe.
Pre koncepčne sledované zachovanie pôvodných vodných tokov a plôch –
prirodzených mokradí v zastavanom území obce je potrebné prijať samostatné organizačné
opatrenia pre ich vyčistenie a zapojenie do miestnych atraktivít a rekreačno-oddychových
aktivít.
Geologické pomery na území katastra obce sú veľmi rôznorodé z čoho vyplývajú
veľmi premenlivé pomery v režime podzemných vôd. V časti vodných pramenných zdrojov
sa v minulých rokoch prejavili dôsledky dlhotrvajúcich nepriaznivých klimatických pomerov,
ktoré zapríčinili pokles výdatnosti prameňov a hladiny podzemných vôd až na minimálne
hodnoty. Predmetný nedostatok účinne saturujú vybudovaný melioračný systém závlah na
pôdach poľnohospodárskej výroby.
Časť vybudovaných povrchových zavlažovacích kanálov a zariadení tohoto systému
už nie je funkčná.
V návrhu ÚPN sú konkretizované riešenia :


navrhnuté je komplexné zásobovanie pitnou vodou obce z obecného vodovodu, ktorý je
nutné urýchlene napojiť na novovybudovaný skupinový vodovod Malacky – Kúty,



riešené je komplexného odkanalizovania všetkých objektov a prevádzkových areálov
zástavby obce a jej bezprostredného zázemia do jednotného zberača a ďalej do
spoločnej ČOV v Gajaroch,



navrhnuté je odkanalizovanie samostatných urbanizovaných lokalít Priečne, Šišulákov
mlyn do lokálnych malých ČOV,



navrhnutý je súbor regulatívov pre skvalitnenie prostredia tokov v katastri s opatreniami
na zabezpečenie ich prietočnosti a čistoty,



navrhnuté sú regulatívy pre riešenie programu na obnovu vodných plôch – mokradí
v území a ich zapojenia od miestnych krajinných atraktivít a rekreačno-oddychových
aktivít,
navrhnuté sú regulatívy pre riešenie obnovy a rozvoja hydromelioračného systému
poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude podľa Projektu pozemkových úprav aj naďalej
aktívne využívaná.



2.14.4.4. Ochrana proti žiareniu
Z výsledkov priamych meraní ( Gerocomplex a.s.Bratislava 1993) vyplynulo, že na
území Bratislavy a jej širšieho okolia zasahujúceho do okresov Malacky, Pezinok a Senec je
cca 56/8% zastúpenie nízkeho radónového rizika, 37,5% je v strednej kategórií radónového
rizika a až 5,7% je v kategórií vysokého radónového rizika, čo je dvojnásobok
celoslovenského priemeru.
Nízke radónové riziko bolo zistené najmä v južnej časti Bratislavy v oblasti riečnych
sedimentov Dunaja v okresoch II. a V.. Stredná kategória radónového rizika je rozšírená
najmä v oblasti Malých Karpát v okrese Bratislava III. A v SZ časti okresu Bratislava IV.
Vysoké radónové riziko bolo zistené vo viacerých priestoroch v okrese Bratislava III
a v oblasti lamača, Dúbravky, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrici. V ostatných
okresoch Bratislavského kraja prevláda nízke radónové riziko. Vysoké radónové riziko bolo
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zistené nJZ ód Píly v okrese Pezinok, v oblasti Chorvatského Grobu, v okrese Senec
a v oblasti Marianky v okrese Malacky.
Podľa uvedených údajov obec Závod a jej katastrálne územie je zaradené medzi
územia s výskytom nízkeho radónového rizika.
Najbližšie evidované miesto s vysokým rizikom radónu na Záhorí je Mariánka, kde je
dvojnásobok celoslovenského priemeru rizika.
Uvedené výsledky meraní sú len základnými informáciami o radónovej situácií
a slúžia ako podklad pre usmernenia ďalších prieskumných prác v území.
Z ÚPN VÚC Bratislavského kraja vyplývajú nasledovné ochranné opatrenia pred
radónovým rizikom, ktoré sa majú zabezpečiť :
- systematicky meranie rádioaktivity na ložiskách stavebných surovín ( stavebný kameň,
štrkopiesky, tehliarske hliny, cementárske suroviny ) ťažených na území Bratislavského
kraja, vrátane rôznych netradičných materiálov využívaných v bytovej výstavbe ( škvára,
popolček a pod.),
- v územiach so zisteným vysokým stupňom radónového rizika podrobnejšie radónové
prieskumy (mapy v mierkach 1: 25 000 až 1:5 000), ktoré budú slúžiť ako územnotechnický
podklad pre vypracovanie ÚPD,
- vydávanie stavebných povolení na obytné stavby, vrátane individuálnej bytovej výstavby
podmieniť vykonaním prieskumu radónu v podloží stavieb,
- kontrolu
obsahu radónu vo vodných zdrojoch využívaných obyvateľstvom a v
priemysle.
Podľa dostupných informácií uvedené opatrenia v katastrálnom území obce Závod
neboli zabezpečené.
Vzhľadom ku skutočnosti, že vzdialenosť obce od Mariánky ako evidovaného miesta
vysokého radónového rizika nie je veľká, bude vývojovo potrebné zabezpečiť príslušné
odborné zhodnotenie stupňa radónového rizika aj priamo v obci Závod.
V návrhu ÚPN sú konkretizované riešenia :


navrhnuté je organizačné opatrenie, aby monitorovacia kontrola obsahu radónu bola
v obci zabezpečená v rámci prípravy realizácie väčšieho stavebného súboru stavieb
podľa vyhlášky č. 406/1992 Z.z.
o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších
prírodných radiónuklidov,



zaradiť radónový prieskum do povinného komplexu prác inžinierskogeologickej
predprojektovej prípravy takéhoto súboru v nadväznosti na uznesenie vlády SR č.
588/1997 zo dňa 12.8.1997.

2.14.4.5 Odpadové hospodárstvo
Nakladanie s odpadmi v obci je zabezpečované v súlade s Programom odpadového
hospodárstva okresu Malacky a podľa aktuálneho Programu odpadového hospodárstva obce
Závod. Výstupy z programu sú obsiahnuté do Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2001
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce Závod.
Tuhý komunálny odpad z domácnosti odvážaný a skládkovaný na regionálnej skládke
A.S.A. Zohor. Predmetná skládka je vybudovaná v III. stavebnej triede s príslušnou
dlhodobou rezervou prevádzky. Podľa podkladu firmy A.S.A. v rámci areálu Zohor má byť
zabezpečené okrem klasického skladovania a likvidácie :
- solidifikačná linka na úpravu odpadu,
- výrobná linka likvidácie odpadu kompostovaním,
- linka biologickej likvidácie odpadu kompostovaním.
Jedným z nevyriešených problémov odpadového hospodárstva v okrese je aj stále
chýbajúce kompostovacie zariadenie pre zhodnocovanie biologických odpadov v optimálnej
spádovej dostupnosti skupín obcí.
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V rámci finančných možností obec realizuje separovaný zber papiera a plastov
z domácnosti v spolupráci so Základnou školou. Tieto odpady sú následne odvážané na
zhodnotenie na zmluvnom základe.
Obec zatiaľ nemá riešené komplexné odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
v čistiarni.
V rámci prieskumov a rozborov v teréne bolo zistené, že napriek adresným
opatreniam štátnej správy a samosprávy je v bezprostrednom okolí zástavby obce veľa
svojvoľných skládok odpadu, ktoré výrazne znehodnocujú životné prostredie obce a krajiny
katastra.
V samotnej zástavbe obce je na pozemkoch tiež veľa rôznych búd, prístreškov
a kútov so starým nepoužiteľným materiálom a rôzneho neporiadku, ktorý nepatrí do
kvalitného obytného prostredia.
V rámci ÚPN VÚC Bratislavský kraj sú pre okres Malacky stanovené nasledovné
ciele :
- zahájiť výstavbu skládky III. stavebnej triedy regionálneho charakteru v k.ú Gajary,
- zabezpečiť najvhodnejšiu lokalitu a pripraviť, resp. zahájiť výstavbu skládky KO pre obce
Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš,
Studienka, Závod.
Návrh rozvoja
 v rozvoji obce zabezpečiť, aby celá zástavba obce bola komplexne odkanalizovaná do
spoločnej ČOV Gajary,


riešený je návrh na napojenie riešených rozvojových zón podľa územného plánu do
kanalizačného systému sídla,



riešený je organizačný regulatív na komplexnú separáciu komunálneho odpadu v obci,



riešený je návrh na zriadenie linky triedenia a úpravy separovaného odpadu pre odvoz na
druhotné spracovanie v rámci navrhnutého areálu Obecného podniku služieb – RV2,



riešený je návrh na výstavbu areálu lokálnej linky kompostovania bioodpadu
z poľnohospodárskej výroby a záhradkárskej činnosti pre využitie kompostu na úpravy
verejných priestorov a v záhradkárskej prevádzke – areál RV3.

2.14.4.6 Hodnotenie predpokladaných vplyvov činností a výstavby na životné
prostredie
Navrhované nové plochy pre zástavbu budú v riešení územného plánu príslušne
zhodnotené z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a s návrhom na
príslušné opatrenia pre eliminovanie prípadných negatívnych dopadov.
Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov budú v zmysle aktuálnych podmienok podliehať príslušnému postupu
hodnotenia nasledovné navrhované súbory stavieb podľa návrhu ÚPN :





všetky upresňujúce územné plány zón ak bude ich návrh nahrádzať územné konania
jednotlivých stavieb,
rozvoj priemyselného areálu v južnej polohe zástavby obce podľa stanoveného
výrobného programu a spracovaného vstupného urbanisticko-architektonického riešenia
areálu,
urbanisticko-dopravné riešenie mimoúrovňového cestného premostenia nad železničnou
traťou s riešením súboru staničnej vybavenosti.
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2.15.

Vymedzenie a označenie prieskumných miest, chránených ložiskových území
a dobývacích priestorov

V ÚPN sú premietnuté poskytnuté údaje Nafta a.s. o určených hraniciach :



Dobývacieho priestoru Závod, FMPE 1544/85,
Dobývacieho priestoru Studienka – Závod, MP 32.1/355/64,




Chránenom ložiskovom území Závod,
Chránenom ložiskovom území Studienka – Závod,

ktoré sú určené na dobývanie ropy a zemného plynu pre spoločnosť Nafta, a.s.
s príslušnými prevádzkovými obmedzeniami v súlade s platným banským právom na území
SR.
Predmetné ohraničenie plôch je vyjadrené vo výkresoch č.2, 3.
2.16. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu



V rozvoji obce a jej katastrálnom území si vyžadujú zvýšenú ochranu
chránené územia , ktoré sú v katastri obce, resp. na jeho hranici,



vyhlásené významné prírodné prvky ekologickej stability,



navrhnuté prvky miestneho systému ekologickej stability :
- navrhované biocentrá miestneho významu,
- navrhované biokoridory miestneho významu,
- navrhované genofondovo významné lokality.

2.17. Vyhodnotenie nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,
návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa
2.17.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov
na poľnohospodárskej pôde
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde v rámci územného plánu obce Závod je riešené v zmysle §13 Zákona č. 220/2004
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MP
SR č.508/2004 §5.
Návrh územného plánu obce Závod predpokladá použitie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely na výmere 44,519ha, z toho v zastavanom území obce na
výmere 13,528ha a mimo zastavané územie obce na výmere 30,991ha.
Ukazovateľ
Odňatie poľnohospodárskej pôdy celkom
Z toho v intraviláne
v extraviláne

Merná jedn.
ha
ha
ha

výmera
44,519
13,528
30,991

Poľnohospodárska pôda navrhnutá na nepoľnohospodárske použitie je zaradená do
štyroch skupín kvality podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)
v zmysle prílohy č.3 k zákonu č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy v znení neskorších predpisov. Sú to :
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Skupina kvality
Skupina 1
Skupina 3
Skupina 6
Skupina 7
Spolu

Merná jedn.
ha
ha
ha
ha
ha

Výmera
1,994
13,309
2,178
13,510
25,580

Funkčné využitie plôch, navrhnutých na nepoľnohospodárske použitie je nasledovné :
Ukazovateľ
Bývanie
Občianska vybavenosť
Športovo - rekreačná vybavenosť
Priemyselná výroba
Remeselná výroba
Komunikácie
Cintorín
Spolu

V ZÚ
13,213
0,315

13,528

Mimo ZÚ
22,081
1,889
1,000
1,987
0,931
0,511
2,592
30,991

spolu
35,294
1,889
1,000
2,302
0,931
0,511
2,592
44,519

Hydromelioračné zariadenia na plochách predpokladaného nepoľnohospodárskeho
použitia poľnohospodárskej pôdy sú vybudované na výmere 32,950ha, čo predstavuje
42,03% 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.
ha
ha

výmera
32,950
6,823
26,127

Najväčšiu výmeru 27,24 ha – 82,67% z celkovej výmery plôch s melioračnými stavbami
navrhovanými na nepoľnohospodárske použitie majú plochy pre umiestnenie obytnej
zástavby formou rodinných domov a na ploche 3,32ha aj bytových domov.
Na území, kde sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia sa budú navrhovať
a realizovať stavby tak, aby boli rešpektované podmienky uvedené v stanovisku vydanom
š.p. Hydromeliorácií.
Pri skutočnosti, že sa v obci nachádza poľnohospodárska pôda kvality 5 až 9, ale nie
je zahrnutá do ÚPN a v budúcnosti nemôže byť použitá, nakoľko sa nachádza v dobývacom
priestore Nafta a.s.. Dobývací priestor bol určený Obvodným banským úradom Bratislava.
V tomto dobývacom priestore sa nachádzajú sondy s ochrannými pásmami
a bezpečnostnými pásmami, ďalej vysokotlakové plynovody so svojimi ochrannými
a bezpečnostnými pásmami. Ďalej sa na poľnohospodárskej pôde kvality 5 až 9 nachádza
ochranné pásmo VVN.
Z hľadiska rozvoja obce preto sú lokality 11, 12, 13, 15, 16, 18 a 20 najvhodnejšie na
plánovanú zástavbu.
V prípade zásahu do hydromelioračných zariadení bude príslušný investor povinný
tieto uviesť do funkčného stavu.
Urbanistická koncepcia navrhuje etapizáciu odnímania poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske použitie nasledovne :
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Časová etapa
I.
I.-II.
I.-III.
II.-III.
III.
Spolu

V ZÚ

Mimo ZÚ
0,005
6,601
14,452
0,506
9,427
30,991

6,323
0,315
5,661
1,229
13,528

spolu
0,005
12,924
14,767
6,167
10,656
44,519

Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje BOS – POR AGRO s.r.o., Ivanka pri Dunaji,
Výroba záhradných trávnikov, Pasienková a lesná spoločnosť Závod a fyzické osoby v rôzne
veľkých výmerách.
Užívateľ poľnohospodárskej pôdy

Merná jedn.

Výmera

ha
ha
ha

26,334
13,771
4,553

Poľnohospodárske družstvo
Fyzické osoby
Pasienková a lesná spoločnosť

Podrobnejší prehľad podľa jednotlivých lokalít je uvedený v tabuľkách č. 1, 2 :
Tabuľka č.1 :
Prehľad lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci
navrhovaných zámerov UPN obce Závod - v rámci zastavaného územia

Výmera
lokality
celkom
v ha
Lok Katastr
.č. .územ.

3
4
7
9
10
14

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

celkom
v ha

Funkčné využitie

z toho
skupi
výmer
na
BPE a v ha
J

Užívateľ
poľnoho
spodársk
ej pôdy

2,968

2,968

-

2,968

Závod

1,229

1,229

-

1,229

3,257

3,257

-

3,257

0,315
3,355
2,404

0,315
3,355
2,404

-

0,315
3,355
2,404

Bývanie
Priemyselná výroba

13,213
0,315

13,213
0,315

Fyzické
osoby
13,21ha
PD
0,315ha

Odvodnenia
2,69ha
Závlahy
4,68ha

I.-II.
10,81ha
I.-III.
0,201ha
II.-III.
2,404ha

Spolu

13,528

13,528

13,528

7,37

13,414

Závod

Bývanie B1/3
Závod Priemyselná výroba V6
Závod Bývanie B1/4
Závod Bývanie B1/7

Lokality
Spolu

FO
FO
PD
FO
FO

Z - 1,71ha
O - 1,23ha
Z - 1,23ha
O - 1,46ha
Z - 1,74ha
-

časová
Iná
etapa
informá
realizáci
cia
e

Závod Bývanie B1/1
Bývanie B1/2

FO

Vykonané
hydromeliora
čné
zariadenia
(závlaha,
odvodnenie)

I.-II.
III.
II.-III.
I.-III.
I.-II.
II.-III.

Poznámka: PD = poľnohospodárske družstvo
FO = fyzické osoby
PLS= pasienková a lesná spoločnosť
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Funkčné využitie

z toho
skupi
výmera
na
v ha
BPE
J

Iná informácia

celkom
v ha

Vykonané
hydromeliora
čné
zariadenia
(závlaha,
odvodnenie)

časová etapa
realizácie

Lok.
č.

Výmera
lokality
celkom
v ha

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy

Užívateľ
poľnohospodársk
ej pôdy

Katastrálne
územie

Tabuľka č. 2 :
Prehľad lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci
navrhovaných zámerov ÚPN obce Závod - mimo zastavaného územia

I.-III.

,

1,000

1,000

7

1,000

PD

2

Športovo –rekreačná
Závod
vybavenosť Š1
Závod Bývanie B1/1

2,234

2,234

7

2,234

PD

5

Závod Bývanie B1/2

1,372

1,372

7

1,372

PD

6

Závod Bývanie B1/3

0,116

0,116

Závod Komunikácia

0,117

0,117

PD

-

II.-III.

11

Závod Bývanie B1/5

2,431

2,431

PD

-

I.-III.

12

Závod Bývanie B1/6

4,997

4,997

0,116
0,035
0,082
0,654
1,777
4,977

PD

8

6
6
7
3
7
3

Z – 0,693ha
O – 0,587ha
Z – 2,038ha
O - 0,70ha
Z - 0,35ha
-

13

Závod Bývanie B1/7
Občianska vybavenosť
Závod
OV5

3,058

3,058

3

3,058

PD

Z – 4,997ha
O - 1,66ha
Z - 3,058ha

1,712

1,712

3

1,712

PD

Z - 1,712ha

I.-III.

16

Závod Bývanie B1/8

4,553

4,553

3
6

2,908
1,645

PLS

Z - 2,92ha

I.-III.

17

Závod

3,320

3,320

7

3,320

PD

18
19

Závod
Závod

0,389
0,177

0,389
0,177

20

Závod

1,987

1,987

1
7
1
6

0,389
0,177
1,605
0,382

21

Závod

0,375

0,375

7

22

Závod

0,556

0,556

23
24

Závod
Závod

2,592
0,005

2,592
0,005

Bývanie
Občianska vybavenosť
Športovo-rekreačná
vybavenosť
Komunikácia
Priemyselná výroba
Remeselná výroba
Cintorín

22,081
1,889

22,081
1,889

1,000
0,511
1,987
0,931
2,592

1,000
0,511
1,987
0,931
2,592

Spolu

30,991

30,991

1

15

Lokality
Spolu

Bývanie v byt.domoch
B2/1
Komunikácia
Občianska vybavenosť
Priemyselná výroba
RV2, V3
Remeselná výroba
RV3
Remeselná výroba
RV1
Cintorín OV7
Komunikácia

1
3
6
7

PD

I.-II.
III.
I.-II.

III.
III.

PD
PD

O –1,186ha
Z – 2,961ha
-

II.-III.
I.-III.

PD

-

I.-III.

0,375

PD

-

I.-II.

7

0,556

FO

Z – 0,126ha

7
7

2,592
0,005

PD
FO

Z - 2,592ha
-

1,994
13,309
2,178
13,510

FO
0,561
PD
26,019
PLS
4,553

30,991 30,991

I.-II.

I.-II.
I.-III.
I.

Závlahy
21,447ha
Odvodnenia
4,133ha

I.
0,005ha
I.-II.
6,601ha
I.-III.
14,452a
II.-III.
0,506 ha
III.
9,427ha

25,580

30,991

Poznámka: PD = poľnohospodárske družstvo
FO = fyzické osoby
PLS= pasienková a lesná spoločnosť

V rámci prerokovania návrhu ÚPN obce vydal Krajský pozemkový úrad v Bratislave
stanovisko č.j. 270/259/2009-10 z dňa 12.03.2010, ktorým :
I. udeľuje súhlas s budúcim nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy pre
stavebné zámery a iné zámery navrhované na poľnohospodárskej pôde na celkovú výmeru
44,519 ha (z toho 13,528 ha v zastavanom území obce ). Poľnohospodárska pôda zaradená
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do skupín kvality pôdy podľa BPEJ 1 (1,9940 ha), 3 (13,3090 ha),6 (2,1780 ha) a 7 (13,51
ha).
Súhlas sa udeľuje na lokality mimo zastavané územie obce pre funkčné využitie :
- bývanie – lokality č.2, 5, 6,11, 12, 13, 16, 17 – celková výmera 22,081 ha,
- občianska vybavenosť – lokality č.15, 19 – celková výmera 1,889 ha,
- šport a rekreácia – lokalita č.1 – celková výmera 1,000 ha,
- cintorín – lokalita č.23 – celková výmera 2,592 ha,
- komunikácie – lokality č. 8, 18, 24 – celková výmera 0,511 ha,
- priemyselná výroba - lokalita č.20 – celková výmera 1,987 ha,
- remeselná výroba – lokality č. 21, 22 – celková výmera 0,931 ha,
a v zastavanom území obce pre funkčné využitie :
- bývanie – lokality č. 3, 4, 7, 10, 14 – celková výmera 13,213 ha,
- priemyselná výroba – lokalita č. 9 – výmera 0,315 ha.
II. súhlas sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok vyplývajúcich zo zásad
ochrany poľnohospodárskej pôdy ustanovených zákonom o ochrane pôdy :
a) odnímať poľnohospodársku pôdu len v nevyhnutných a v odôvodnenom rozsahu,
b) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy
nevhodným situovaním stavieb, delení a drobením pozemkov, alebo vytváraním časti
pozemkov nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,
c) zabezpečiť prístup na odňatím zneprístupnené hony poľnohospodárskej pôdy a to
vybudovaním účelových poľných ciest,
d) zabezpečiť vykonanie skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v súlade
s vyhláškou MP SR č.508/2004 Z.z.,
e) poľnohospodársku pôdu použije investor pre nepoľnohospodárske účely len na základe
právoplatného rozhodnutia podľa §17 zákona o ochrane pôdy, vydaného príslušným
orgánom ochrany PPF,
f) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do termínu výstavby
v súlade s §3 zákona,
g) obstarávateľ územného plánu je povinný rešpektovať súhlas, resp. nesúhlas KPÚ
a v súlade so súhlasom, resp. nesúhlasom upraviť, prepracovať príslušné časti ÚPD.
Odôvodnenie
Pri udeľovaní súhlasu pre lokality č. 11,12, 13, 15, 16 pre funkčné plochy bývania
a občiansku vybavenosť, ktoré sa nachádzajú z časti aj na pôdach osobitne chránených
„zákonom o ochrane pôdy“, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bral do úvahy
skutočnosť, že územie s poľnohospodárskou pôdou zaradenou do skupín 5, 7 sa
nachádzajú v dobývacom priestore spoločnosti Nafta, a.s.. V tomto dobývacom priestore sa
nachádzajú sondy a vysokotlakové plynovody s ochrannými a bezpečnostnými pásmami
a nie je možné toto územie využiť pre stavebné účely.
Pre lokalitu č. 25 s funkciou priemyselná výroba nebol zatiaľ udelený súhlas s budúcim
možným nepoľnohospodárskym použitím vzhľadom k tomu, že s výstavbou sa uvažuje až
v časovej etape II-III. Krajský pozemkový úrad nevylučuje udelenie dodatočného súhlasu na
túto lokalitu.
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2.17.2 Návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa
V riešení ÚPN obce nie sú navrhnuté žiadne plochy lesných pozemkov pre rozvojové
funkcie, ktoré by znamenali ich vyňatie z plnenia funkcie lesa.
2.18

Postup obstarávania ďalších územnoplánovacích materiálov a
realizácie ÚPN obce

etapizácia

Schválený územný plán obce je záväzným dokumentom pre následné etapovité
zabezpečenie podrobných územnoplánovacích materiálov pre navrhované funkčné časti
v zmysle § 4 a §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov formou územných plánov zón (§23 zákona), resp.
územnoplánovacích podkladov (§4 zákona) pre rozvoj jednotlivých funkčných plôch obce a
katastrálneho územia v navrhovanej postupnosti.
2.18.1 Určenie na ktoré časti rozvoja obce bude spracovaný ÚPN zóny
Nie je určený záväzný regulatív, na ktoré časti obce je nutné zabezpečiť stupeň
spresňujúceho územného plánu zóny.
Ďalšie spodrobňujúce riešenia rozvojových súborov občianskej vybavenosti, súborov
bývania a areálov výroby budú zabezpečené vypracovaním územnoplánovacích podkladov
– urbanistických štúdií.
Obec ako príslušný orgán územného plánovania pri zhodnotení potreby zabezpečiť
podrobnú formu záväznosti riešenej lokality, môže určiť vypracovanie spodrobňujúceho
územnoplánovacieho dokumentu vo forme územného plánu zóny.
2.18.2

Etapizácia realizácie územného plánu

Urbanistická koncepcia rozvoja obce v územnom pláne je riešená v súlade s §2 ods.
d) a i) stavebného zákona v časovom a vecnom programe k návrhovému obdobiu roku
2020.
Urbanisticko-architektonické štúdie, resp. územné plány zón jednotlivých lokalít
súborov objektov navrhovaného rozvoja bývania, občianskej vybavenosti a výroby podľa
potreby prípravy územia na realizáciu rozvoja je navrhnutá v nasledovnej časovej a vecnej
postupnosti :
I. etapa – časový horizont 2010 – 2013
funkcia bývania
- dostavba prelúk A1,A2,A3 – priebežne v I.-III. etape
- zóny B1/1,B1/2, B1/3, – priebežne aj v II. etape
- zóna B1/4 - priebežne v I.-III. etape
funkcia občianskej vybavenosti -zóny OV1, OV2, OV3, Š1 podľa vývojovej potreby
funkcia výroby
- zóna PV1 – priebežne v I.-III. etape
- zóna PV2 – priebežne v I.-III. etape
- zóny V5,V6
- zóna V3, – priebežne v I.-III. etape
- zóny RV1, RV2, RV3 – priebežne v I.-III. etape
II. etapa – časový horizont 2014 – 2017
funkcia bývania
- dostavba prelúk A1,A2,A3 – priebežne v I.-III. etape
- zóny B1/1,B1/2,B1/3,
- zóna B1/4 – priebežne aj v III. etape
- zóny B1/5, B2/1 – priebežne v II.- III.etape
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funkcia občianskej vybavenosti - zóny OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV7,OV9, Š1 podľa vývojovej potreby
funkcia výroby
- zóna PV1, PV2 – priebežne aj v III. etape
- zóny V3, – priebežne v I.-III. etape
- zóny RV1, RV3, RV4 – priebežne v I.-III. etape
- zóna RV2
III. etapa – časový horizont 2018 - 2021
funkcia bývania
- dostavba prelúk A1,A2,A3 – priebežne I.-III. etapa
- zóny B1/4, B1/5, B2/1
- zóny B1/6, B1/7
funkcia občianskej vybavenosti - zóny OV1, OV2, OV3, OV4, OV6, OV7, OV9, Š1 podľa vývojovej potreby
- zóna OV5
funkcia výroby
- zóna PV1, PV2,
- zóny V3,
- zóny RV1, RV3.
2.18.3 Návrh konkrétnych úloh pre riešenie v I. etape realizácie ÚPN obce
Jednotlivé funkčné plochy rozvoja obce podľa ÚPN obce budú podľa stanovenej
etapizácie riešené formou následne zabezpečených
podrobných urbanistickoarchitektonických, územnotechnických a krajinných štúdií, resp. územnými plánmi zón s
rozpracovaním stanovených záväzných regulatívov ÚPN obce.
Tieto podklady a územné plány zón budú slúžiť v súlade so zákonnou potrebou pre
dopracovanie podrobných urbanistických zastavovacích podmienok súborov stavieb k
územným konaniam a následné zabezpečovanie projektov pre stavebné konania
jednotlivých stavieb bývania, občianskej vybavenosti, dopravy, inžinierskej vybavenosti
a krajinno - sadovníckeho rozvoja územia.
Návrh v rámci zástavby obce
 Upresňujúce urbanistické štúdie zón bývania

- dostavba prelúk A1,A2,A3
- zóny B1/1,B1/2, B1/3, B1/4.



Upresňujúce urbanisticko-architektonické štúdie jednotlivých zón občianskej vybavenosti
OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, resp. ÚPN zón podľa vývojovej potreby.
Súčasťou riešenia bude aj tvorba navrhovaných námestí obce.



Upresňujúca urbanisticko-dopravná a sadovnícka štúdia Družstevnej ulice s funkciou D1
- obytná ulica



Dopravno-urbanistická štúdia regulácie a prestavby verejných priestorov ulíc obce so
skľudnením motorovej dopravy na cestách III/000232, III/00250 a prevádzkových úprav
okolitého prostredia v zastavanom území obce.
Súčasťou štúdie bude tiež spresnené riešenie návrhu okružnej križovatky ciest III/00232,
III/00250, III/550317 v centre obce a okružnej križovatky na ceste III/00232 v nástupe do
výrobnej zóny v južnej časti vstupu do obce.

Návrh v rámci katastra obce


Urbanisticko-dopravná štúdia prestavby križovatky ciest I-2 a III/00250, v západnej
polohe katastra obce.



Urbanisticko- dopravná štúdia peších a cyklistických trás v rámci katastra obce podľa
návrhu dopravy - smery z obce - k rieke Morava,
- do osady Tomky,
- do obce Studienka.
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2.18.4 Legislatívne opatrenia


Rozvoj obce zabezpečovať v príslušnom postupe :
- formou upresňujúcich územnoplánovacích a urbanistických materiálov v zmysle § 4
a §23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov pre územné a stavebné rozhodovanie,
- v súlade s o zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívané nerastného bohatstva
(banský zákon) v znení neskorších predpisov,
- v súlade so zákonom č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.



V súlade so zákonom č. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov, podľa § 30, odst. 4 bude v lehote do 4 rokov po schválení
územného plánu preskúmané, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo
obstaranie nového územného plánu obce.



V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť podľa stanovených podmienok tohto zákona
príslušné materiály posúdenia vplyvov návrhu rozvoja jednotlivých zón a areálov na
životné prostredie.

2.19.

Komplexné zhodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska sociálnoekonomických a územno-technických dopadov a životného prostredia

Územný plán premieta všetky aktuálne zámery rozvoja Obce Závod a evidované
celospoločenské ciele rozvoja v rámci sídelnej štruktúry regiónu okresu Malacky.
Návrh rozvoja podľa rozpracovania jednotlivých funkčných plôch, dopravy, technickej
vybavenosti, zložiek ochrany a tvorby životného prostredia nevytvára žiadne konfliktné
vzťahy, ktoré by mali znamenať zhoršenie podmienok života obyvateľov obce.
Rešpektované sú pritom všetky stanovené ochranné obmedzenia dopravy, technickej
infraštruktúry,
Dokument vytvára podmienky pre vyvážený vývojový proces rozvoja obce ako
lokálneho centra sídelnej štruktúry a jednotlivých funkcií prevádzky :


bývania v rozsahu na navrhovaný stav cca 3 300 obyvateľov s riešením funkčných
plôch pre cca 388 nových bytových jednotiek k návrhovému roku 2021 je vyhodnotený
ako optimálny pre tento typ centra lokálneho významu v sídelnej štruktúre regiónu,



občianskej vybavenosti - v rozsahu príslušných urbanistických štandardov a navrhnutej
štruktúre pre zabezpečenie komfortného života obyvateľov obce bez potreby cestovania
za základnou a vyššou vybavenosťou do okolitých sídiel a pre rekreačnú návštevnosť
mikroregiónu,



výroby - pre zvýšenie zamestnanosti obyvateľov priamo v obci, tiež ponuku pre ďalšie
ponukové pracovné miesta v rámci regiónu v priemyselnom sektore a komunálnej
malovýrobe, poľnohospodárstve na plochách, ktoré vývojovo neznamenajú ohrozenie
kvality bývania obce,



turizmu, rekreácie, športu pre :
- obyvateľov obce, aj ako ponuka pre obyvateľov okolitých sídiel, mestských centier
Malacky, Bratislava, vo forme prímestskej rekreačnej zóny,



dopravy a technickej infraštruktúry - zvýšenie hybnosti obyvateľov, kvality životného
prostredia a štandardu života v obci,
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tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability, ochrany prírody pre výrazné skvalitnenie súčasného stavu krajinného obrazu, systému ekologickej
stability územia, životného prostredia obce a jej katastrálneho územia v priemete na túto
časť regiónu.
Súborné možno konštatovať, že Územný plán obce Závod k návrhovému roku

2021 je riešený v súlade s celospoločenským cieľom tvorby optimálnych podmienok
pre trvalo udržateľný rozvoj a kvalitný život v obci, ktorá sa bude prevádzkovo vyvíjať
ako súčasť sídelnej štruktúry mikroregiónu okresu Malacky.
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