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ZADANIE
INFORMAČNÉ ÚDAJE
Obstarávateľ :

Obec Bajč,
v zastúpení p. starosta : Oto Virág

Spracovateľ :

K2 ateliér,s.r.o.
Dlhá 16, 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant

Ing.arch. Rastislav Kočajda, autorizovaný architekt SKA
(reg.č. spracovateľa :1260AA)
Ing.arch. Rastislav Kočajda,
Ing.arch. Miroslava Kočajdová,
Ing. Lucia Ďuračková

Vypracoval

Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. Milan Chmúra

1. Základné údaje o zadaní
Obec Bajč pre svoj správny rozvoj a z dôvodu nových známych zámerov v území potrebuje novú
komplexný územný plán (ÚPN), ktorý by nahradil a zaktualizoval súčasne jestvujúci územný plán (ÚPN)
z roku 1987. Obec sa preto sa rozhodla obstarať nový územný plán (ÚPN) od počiatočnej fázy
prieskumov a rozborov.
Zadanie je prvou etapou, ktorá je v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácií
(ÚPD) schvaľovaná. Sú spracované nové Prieskumy a rozbory, ktoré dokumentujú stav obce v súčasnosti
a sú podkladom pre vypracovanie Zadania. Spracovateľom ÚPN obce Bajč je firma K2 ateliér, s.r.o., Nitra.
Zadanie bolo vypracované v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácií.

2. Dôvody pre obstaranie územného plánu










Na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie obce existuje niekoľko závažných dôvodov :
obec Bajč má spracovaný územný plán (ÚPN 1987), ktorý nezodpovedá aktuálnym podmienkam
v území a potrebám jeho rozvoja. Počas 20-tich rokov, ktoré uplynuli od schválenia pôvodného
územného plánu prešla obec výraznými zmenami a vyskytli sa nové zámery v území,
aktualizácia naposledy spracovanej a schválenej ÚPN,
obec pre svoj ďalší plánovaný rozvoj potrebuje po pôvodnom ÚPN vypracovať nový ÚPN, od
počiatočnej fázy prieskumov a rozborov, aby pre svoj ďalší rozvoj mala tento základný dokument
rozvoja obce v podobe prehľadnej, aktuálnej a ucelenej,
Je snaha zabezpečiť väčšiu účasť občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce,
Je potrebné zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými rešpektovaním Územného
plánu regiónu Nitrianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov č.1 (ÚPN-R NR ZaDč.1),
v obci je evidovaný záujem o výstavbu, je preto potrebný základný nástroj na jej riadenie a
reguláciu,
zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických
priestorových a územných aktivít v obci a priľahlej krajine,
Rešpektovať vlastnícke vzťahy a odzrkadliť ich podľa možností v ÚPN – obce,
Umožniť rozvoj vitálnych funkcií obce, rozvoj výroby a služieb a podnikateľských aktivít

4

ÚPN-O BAJČ- ZADANIE
K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra




Upriamiť pozornosť na riešenie ekologických problémov obce a rešpektovať nové zmeny
technického, civilizačného a sociálno-ekonomického charakteru,
Vytvoriť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry územia,
Určiť základné regulatívy rozvoja a využívania územia.

3. Určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program spracovateľa
Základné ciele rozvoja riešeného územia obce Bajč predstavujú koordináciu jednotlivých
jestvujúcich a novonavrhovaných funkčných plôch (obytné zóny, občianska vybavenosť, výroba a
rekreácia), s riešením dopravy a technickej infraštruktúry pri zachovaní dôrazu na ochranu zložiek
životného prostredia a tvorby krajiny.
Hlavné ciele rozvoja v rámci zadania:
 Na základe vykonaných „Prieskumov a rozborov“ v zastavanom území a v katastrálnom území
obce navrhnúť optimálny rozvoj obce na nasledujúce obdobie,
 zapracovať všetky zámery, štúdie a projekty do územného plánu,
 vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj bytovej výstavby a spôsob využitia
pozemkov, na ktorých sa nachádzali neobývané, ťažko poškodené domy,
 vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj občianskej vybavenosti, rekreácie
a športových aktivít,
 vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj ľahkého priemyslu a drobného podnikania tvorba nových pracovných príležitostí,
 vytvoriť predpoklady pre rozvoj turistiky, agroturistiky, prechodného ubytovania,
 podporiť rozvoj rekreačných aktivít na miestnej, regionálnej a príp. i na nadregionálnej úrovni,
 zabezpečiť vyvážený udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj obce s dlhodobým programom
postupného napĺňania zámerov obce a vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie
životných potrieb jej obyvateľov,
 vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry a vybavenosti,
 v celom riešenom území navrhnúť výsadbu stromovej a krovitej vegetácie s cieľom posilniť
ekologickú stabilitu územia,
 vymedziť chránené územia, objekty a ochranné pásma a zabezpečiť ochranu historického
dedičstva, ochranu prírody, tvorby krajiny a ekosystémov,
 prehĺbiť a usmerniť koncepčné zámery, ale aj limity a lokálne obmedzenia, vyplývajúce z
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej záväzných častí a z ostatných
územnoplánovacích podkladov a odvetvových koncepcií.

4. Vymedzenie riešeného územia
Záujmové územie je vymedzené katastrálnym územím obce Bajč, ktorého rozloha činí 3 647,57ha.
V rámci administratívnoprávneho členenia územia republiky je obec Bajč začlenená do okresu Komárno
v Nitrianskom kraji.
Kataster obce Bajč hraničí s týmito susediacimi katastrami:
Na severozápade – s K. Ú. mesta Nové Zámky
Na severovýchode – s K.Ú. obce Dvory nad Žitavou
Na východe – s K.Ú. obce Pribeta
Na juhovýchode – s K.Ú. obce Dulovce
Na juhu – s K.Ú Bohatá obce Hurbanovo
Na juhozápade – s K.Ú obce Imeľ
Na západe – s K.Ú obce Nesvady
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Výmera k.ú

36 475 732m2

Výmera zast. územia časť Kotelnica
Výmera zast. územia časť Vlkanovo
Výmera zast. územia časť Chrasť
Výmera zast. územia obecná časť
Výmera zastavaného územia celkom

17 8316 m2
19 6097 m2
33 8302 m2
73 5597 m2
1 448 312 m2

Výmera mimo zastavaného územia
Kód obce
Nadmorská výška stredu obce
Počet obyvateľov
Priemerná hustota obyvateľstva

35 027 420m2
501 034
121m.n.m.
1242 (2014)
34 ob. Na 1km2

5. Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu pre územie obce
- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012.
- Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ÚPN-R NR ZaDč.1), ktoré boli
schválené uznesením č. 206/2015 z 18. riadneho zasadnutia zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho
kraja, konaného dňa 26.októbra 2015 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným
nariadením č.6/2015 s platnosťou od 25.novembra 2015.
Zásady a regulatívy vychádzajúce zo záväznej časti Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja,
zmeny a doplnky č.1 s väzbou na obec Bajč
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:
1.7. Rozvíjať centrá osídlenia ako centrá zabezpečujúce vyššiu a špecifickú občiansku vybavenosť aj pre
obce v ich zázemí.
1.14. Podporovať v centrách lokálneho významu predovšetkým zariadenia v:
1.14.1. školstve – materské a základné školy,
1.14.2. zdravotníctve – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne,
1.14.3. telekomunikáciách – pošty,
1.14.4. službách – stravovacie zariadenia,
1.14.5. kultúrno-spoločenskej oblasti – kiná, kultúrne domy, knižnice,
1.14.6. oblasti športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská,
1.14.7. oblasti obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov.
1.15. Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho kraja výstavbou
príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to:
1.15.3. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa (Bánovce nad Bebravou) – Topoľčany – Nitra – Nové
Zámky – Komárno,
1.17. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a
nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu v inundačných
územiach vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
1.18. Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti,
kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať
sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou; na
území, na ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné
protiradónové opatrenia, neplánovať výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a
predškolských zariadení a liečební.
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2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu.
2.10. Vytvárať podmienky pre realizáciu území lesoparkového charakteru lokálneho významu pri menších
obciach, najmä pri obciach s rekreačným významom a prepájať centrá obcí, rekreačné areály s územiami
lesoparkového charakteru.
2.12. Zabezpečiť zodpovedajúcu vybavenosť pre rozvoj turizmu a rekreácie v kraji
2.13. Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklotrás,
slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami,
rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom
(rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou,
športom, ...)
2.13.1. previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, jazdeckých
trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,
2.13.2. rozvojom cyklotrás mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní cyklotrás s
ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v miestach
križovania cyklotrás s vodnými tokmi,
2.13.3. rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklotrás, osobitnú pozornosť venovať vybavenosti v
priesečníkoch viacerých cyklotrás.
2.15. Dodržiavať na území národných parkov a chránených krajinných oblastí a v územiach európskeho
významu únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a turizmom.
2.16. Regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v lesných
ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou.
3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja
3.1. V oblasti hospodárstva
3.1.5. Podporovať rozvoj územnotechnických podmienok k zamedzovaniu a dosahovaniu znižovania
negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia a k obmedzovaniu
prašných emisií do ovzdušia.
3.2. V oblasti priemyslu a stavebníctva
3.2.1. Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a
stavebných areálov.
3.2.3. Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej a
environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického
potenciálu územia a historického stavebného fondu so zohľadnením miestnych špecifík a využívaním
pritom predovšetkým miestnych surovín.
3.2.4. Vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu
(poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje).
3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj.
3.3.2. Rešpektovať a zachovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo vo vinohradníckych oblastiach a
vylúčiť urbanistické zásahy na plochách, ktoré predstavujú historicky vytvorenú charakteristickú kultúrnu
krajinu v danej oblasti.
3.3.3. Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia
projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry
pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability.
3.3.4. Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov.
3.3.6. Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a
na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu
poľnohospodárska pôda.
3.3.7. Rešpektovať a zohľadňovať platný Program starostlivosti o les, rešpektovať ochranné pásmo lesnej
pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy drevín.
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3.3.8. Podporovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia
porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného
určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami Programov starostlivosti o
les.
3.3.9. Vytvárať územnotechnické podmienky pre zachovanie stability lesných porastov lužných stanovíšť,
zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným zásahom posúdiť
jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na protipovodňové opatrenia.
3.3.10. Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových
stavieb
4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí
4.2. V oblasti zdravotníctva
4.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania
– ambulantnej, ústavnej a lekárenskej.
4.2.2. Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám.
4.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení
liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja.
4.3. V oblasti sociálnych vecí
4.3.1. Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb, komplexne modernizovať
sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb.
4.3.3. Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych
služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom
je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí (terénne a ambulantné sociálne
služby, sociálne služby v zariadeniach s týždenným pobytom), podpora sebestačnosti rodín, osobitne
rodín s malými deťmi, realizovanie nízkoprahových aktivít pre rôzne marginalizované skupiny.
4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry
4.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia.
4.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a
zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia pre občiansku
vybavenosť.
4.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho
významu.
4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v
urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.

5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu
5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie
5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné
prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie
prípadných negatívnych vplyvov.
5.1.2. Uprednostňovať pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok zariadenia a technológie
spĺňajúce národné limity a zároveň limity stanovené v environmentálnom práve EÚ.
5.1.3. Zabezpečovať podmienky pre postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží – bývalé
skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej ťažby.
5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných
úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov ako aj zväčšovať podiel plôch zelene v zastavaných územiach
miest a obcí.
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5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území a v súlade s podmienkami, určenými
príslušným správcom toku revitalizáciu skanalizovaných tokov, kompletizáciu sprievodnej vegetácie
výsadbou pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšenie podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov
pozdĺž tokov.
5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
5.2.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia,
rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej
integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja
znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným chráneným územiam podľa platnej legislatívy,
územiam NATURA 2000, prvkom územného systému ekologickej stability.
5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach
prvkov územného systému ekologickej stability.
5.2.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a ekologicky vhodných
druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať zvýšenie
podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti
svahov Podunajskej pahorkatiny).
5.2.5. Vytvárať územnotechnické podmienky pre priechodnosť existujúcich prekážok na vodných tokoch
a líniových stavbách v krajine pre migrujúce živočíchy dodatočnými technickými opatreniami a pri
navrhovaní využívania hydroenergetického potenciálu riek zohľadňovať nielen ekonomické ale aj
ekologické kritériá. v súlade so schválenými rozvojovými a koncepčnými dokumentmi
5.2.8. Podporovať aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli
upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou vegetáciou.
5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality a typického
charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a
pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí,
stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné
identity rešpektovaním prírodného a kultúrno-historického dedičstva.
5.2.10. Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných dohovorov
(Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Európsky dohovor o krajine a pod.)
5.2.11. Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, v
pozoruhodných, všedných i narušených územiach.
5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov
5.3.3. Sledovať environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania
ako sú: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie
emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
5.3.5. Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach za účelom
potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných pôd.
5.3.6. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov.
5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a
funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a
jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska
pôda a lesné pozemky popri produkčnej funkcii plnia.

6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
6.1. Rešpektovať kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o kultúrnom
dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a Deklarácii Národnej rady SR o
ochrane kultúrneho dedičstva, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na
vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné
pásma).
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6.3. Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom
dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti
historického osídlenia. 6.4. Rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty a
areály ako potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších
hodnôt charakterizujúcich prostredie.
6.5. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a
hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu kultúrnej krajiny so
zachovanými vinohradníckymi oblasťami, oblasťami štálov a rôznych foriem vidieckeho osídlenia,
vrátane rozptýleného osídlenia.
6.6. Rešpektovať a akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené
dominanty (lokality s výskytom historických krajinných štruktúr a kultúrnohistorických pamiatok) spolu s
vyhlásenými a navrhovanými ochrannými pásmami pamiatkového fondu.
6.7. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
6.7.3. známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle pamiatkového
zákona,
6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.
6.9. Zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú mimoriadny význam
najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond s dôrazom
na ochranu archeologických lokalít a nálezov je podľa pamiatkového zákona limitujúcim faktorom
využívania územia nielen nad terénom, ale najmä pod terénom, kde sa nachádzajú rôzne vrstvy a stopy
hmotnej časti kultúrneho dedičstva.
7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia
7.19. Rezervovať koridor pre novú trasu cesty I/64 v úseku prieťah mestom Nitra – križovatka s
rýchlostnou cestou R1 – Nové Zámky – Komárno mimo osídlenia v kategórii C11,5/80 s možnosťou
dobudovania na štvorpruhovú cestu podľa nárastu dopravnej záťaže.. Rezervovať koridor pre výhľadový
východný obchvat mesta Komárno s prepojením novým mostom cez Dunaj na východnej strane Komárna
na maďarskú cestnú sieť.
8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
8.1. V oblasti vodného hospodárstva
8.1.1. Na úseku všeobecnej ochrany vôd:
8.1.1.1. vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,
8.1.1.2. rešpektovať pri podrobnejších dokumentáciách ochranné pásma pre vodné toky podľa zákona
č.364/2004 Z. z. o vodách.
8.1.5. Na úseku verejných vodovodov:
8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s
cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,
8.1.5.6. zabezpečovať územnú prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi predpokladaným
nárastom obyvateľov a ostatných sídelných aktivít a rozvojom vodného hospodárstva, ochranou prírody
a ekologickou stabilitou územia,
8.1.5.7. zabezpečovať integrovanú ochranu vodárenských zdrojov pre trvalo udržateľné využívanie
zdrojov pitnej vody, rešpektovanie pásiem ochrany vodárenských zdrojov (pásma hygienickej ochrany),
8.1.5.8. zabezpečovať ochranu lokálnej, ako aj nadradenej vodárenskej infraštruktúry (ochranné pásma
vodovodov, vodojemov, ČS a pod.), v prípade možností aj s ponechaním manipulačných pásov,
8.1.5.12. vytvárať územné predpoklady pre zabezpečenie prívodu kvalitnej pitnej vody vo vodovodoch v
okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, najmä v oblastiach s nedostatkom zdrojov vody, vhodnej na
zásobovanie pitnou vodou,
8.1.5.13. realizovať projekty „Región Želiezovce – zásobovanie pitnou vodou“, a „Región Ipeľ –
8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií:
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8.1.6.1. podmieniť nový územný rozvoj obci napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú
kanalizačnú sieť, s následným čistením komunálnych odpadových vôd v ČOV. Pri odvádzaní prívalových
dažďových vôd z rozvojových plôch do vodných tokov zabezpečiť redukciu a reguláciu odtoku
vypúšťaných vôd v zmysle legislatívnych požiadaviek.
8.1.6.4. preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené sústavy so zadržiavaním dažďových
vôd v území,
8.1.6.5. zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v
odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EU,
8.2. V oblasti energetiky
8.2.1. Rešpektovať existujúce koridory vedení 220kV a 400kV a navrhované siete v existujúcich, či novo
navrhovaných koridoroch.
8.2.5. Rešpektovať existujúce koridory vedení 110kV a navrhované siete v existujúcich, či novo
navrhovaných koridoroch.
8.2.12. Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete koridorov alebo siete
plynovodov určené na rekonštrukciu.
8.2.15. Presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej politiky a využitím
kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a
tepla a tam, kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované
systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom.
8.2.16. Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov
energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike.
8.2.17. Obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny.
8.3. V oblasti telekomunikácií
8.3.1. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení.
8.3.2. Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.
8.3.3. Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových lokalitách.
8.3.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie mobilnej siete GSM a umožniť aj služby
mobilnej siete tretej generácie – UMTS s vysokorýchlostnou dátovou sieťou.
8.3.5. Vytvárať územnotechnické podmienky pre budovanie prístupovej telekomunikačnej siete v
optickom prevedení s maximálnym prístupom až k zákazníkovi.
8.3.6. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie rozsahu telekomunikačných služieb v
pevnej aj mobilnej sieti.
8.4. V oblasti odpadového hospodárstva
8.4.1. uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho
odpadu,
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ZMENY A DOPLNKY Č.1
Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie,
spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1. V oblasti cestnej dopravy
1.5. Cesta I/64 ako nová cesta v úseku prieťah mestom Nitra – rýchlostná cesta R1 – Nové Zámky –
Komárno s výhľadovým premostením Dunaja na východnej starne Komárna.
5.2. Verejné vodovody
5.2.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných vodovodov,
vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné zdroje....)
5.3. Verejné kanalizácie
5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií,
vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd....),
6. V oblasti energetiky
6.10. Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie
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Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky,
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

6. Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia
Samotná obec Bajč má v súčasnosti 1242 obyvateľov, ktorí sú zamestnaní v okolitých obciach,
mestách, alebo samostatne podnikajú. Obec patrí do Nitrianskeho kraja a okresu mesta Komárno. Obec
Bajč sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v severnej časti okresu Komárno. Obec je vzdialená od
okresného mesta Komárno 20km a krajského mesta Nitry 45km, od mesta Nové Zámky je vzdialená 8km.
Obec je členom občianskeho zruženia Mikroregión Hurbanovo a členom ZMOS. Členská základňa
Občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ sa skladá zo 7 samospráv zastupujúcich verejný
sektor: Hurbanovo, Svätý Peter, Imeľ, Nesvady, Bajč, Martovce, Mudroňovo, 6 občianskych združení a 3
fyzických osôb zastupujúcich súkromný sektor. Prioritou združenia je nielen vyváženosť členskej
základne, ale aj prínos jednotlivých členov pre fungovanie združenia. Hurbanovo ako jediné mesto
partnerstva predstavuje centrálne miesto pre všetky obce a zároveň sa tu nachádza hlavné sídlo
združenia.
Obec Bajč je z hľadiska štruktúry osídlenia hromadná cestná dedina. Nové zástavby rodinných domov
sa vyskytujú po celom obvode intravilánu. Ide prevažne o zmiešanú zástavbu. Tá vznikala a neustále
prebieha postupným rekonštruovaním a dostavbami pôvodnej obytnej zástavby. Výškové zónovanie je
typické pre vidiecke sídla. Objekty majú prevažne jedno až dve podlažia. V zastavanom území obce sa
nachádza aj viacbytová domová štruktúra.
Obec Bajč je charakterizovaná ako vidiecky priestor. Obcou prechádza prieťahová komunikácia štátna cesta I/64 Nitra - Nové Zámky – Komárno. Táto skutočnosť, ako i vhodné prírodné a klimatické
podmienky vytvárajú dobrý predpoklad, že obec, ktorá sa nachádza na významnom cestnom ťahu I/64
Nitra – Nové Zámky – Komárno a v blízkosti dvoch okresných miest – Komárna a Nových Zámkov, má
predpoklady ďalšieho rozvoja.

7. Požiadavky na riešenie záujmového územia obce
Záujmovým územím obce je celé katastrálne územie Bajč, ktorého výmera je 3 647,8 ha. Z
Prieskumov a rozborov nevyplynula požiadavka na riešenie územia presahujúceho toto k.ú. Obec Bajč
má predpoklady pre ďalší komplexný rozvoj.
Požiadavky a ciele riešenia:
 V širších súvislostiach treba rešpektovať a podporovať väzby obce na vyššiu vybavenosť
okresného mesta Komárno a krajského mesta Nitra, susedného mesta Nové zámky, Hurbanovo
a tiež vzájomné väzby susedných obcí hlavne Pribeta a Dvory nad Žitavou, ktoré majú najväčšie
prirodzené vzťahy. Schválením rozvojových plôch sa uvažuje aj s rozšírením hraníc zastavaného
územia.
 vytvoriť podmienky pre bytovú výstavbu nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre
prisťahovanie obyvateľov z okolitých obcí a miest,
 pri riešení otázok a problémov regionálneho charakteru kooperovať s okolitými
obcami,
 rešpektovať jestvujúce výrobné, skladové a obchodné plochy v súčasnom rozsahu, podporovať
rozšírenie podnikateľských aktivít v nich,
 rešpektovať pamiatkové hodnoty obce a ich širšie krajinné začlenenie,
 vyššie spoločenské funkcie lokalizovať do centra obce, hľadať možnosti vytvorenia hodnotnej
centrálnej plochy (ulice),
 posilniť rekreačnú zložku sídla predovšetkým v okolí jazier (člnkovanie, rybárstvo),
 zmodernizovať jestvujúce obecné komunikácie vrátane technickej infraštruktúry,
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dobudovať chodníky pozdĺž ciest, skvalitniť jestvujúce, navrhnúť vhodné prepojenie so
susednými obcami a mestom cyklistickými chodníkmi.

8. Základné demografické údaje a prognózy
Demografické údaje patria k základným zdrojom informácií v podmienkach a predpokladoch ďalšieho
rozvoja územia. Pomáhajú pri spracovávaní územno-plánovacej dokumentácie už v jej prípravných
fázach. Ich poznanie pomáha pri spracovaní urbanistickej koncepcie územia. Hlavne stav obyvateľstva a
jeho vývoj sú základnými údajmi pre optimálne dimenzovanie veľkosti jednotlivých funkčných zložiek
sídla.
Na demografický potenciál obce najviac vplýva jeho formovanie a veľmi výrazné pôsobenie sociálnoekonomických faktorov. Nárast počtu obyvateľov sa v poslednom období aj napriek vytvoreným
sociálnym podmienkam postupne znižoval. V súčasnom období sa doposiaľ nepodarilo podstatne zvýšiť
počet obyvateľov obce, je však predpoklad dlhodobejšieho pozastavenia úbytku.
V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 mala obec Bajč 1252 obyvateľov, z čoho bolo
641 žien a 613 mužov.
a) „Vývoj počtu obyvateľstva v obci Bajč“

Rok
1869
1890
1910
1940
1970
1991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet obyvateľov
521
822
1451
1246
1425
1234
1205
1211
1227
1225
1249
1252
1262
1247
1251
1248
1237
1252
1249
1246
1232
1253

Vývoj obyvateľstva mal v posledných rokoch kolísavú tendenciu. K poklesu dochádza
predovšetkým sťahovaním ľudí za prácou do väčších okolitých miest predovšetkým do Nových Zámkov
a Komárna. Od roku 2000 zaznamenáva obec mierny nárast. Dobudovaním dostatočnej sociálnej i
dopravnej infraštruktúry, dostatok nových stavebných pozemkov a tým aj zlepšenie celkovej životnej
úrovni v obci by malo za následok nárast obyvateľstva.
Môžeme konštatovať, že prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva v Bajči má z dlhodobejšieho
hľadiska kolísavú, no prevažne klesajúcu tendenciu. Výraznejší nárast nastal po založení štátneho
majetku, kedy sa do obce prisťahovalo viac ľudí, avšak po roku 1970 nastáva opäť úbytok počtu
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obyvateľov. Posledných 10 rokov je počet obyvateľov obci aj s miernymi výkyvmi pomerne stabilný. Ďalší
vývoj migrácie v značnej miere ovplyvňovala a neustále ovplyvňuje celková ekonomická situácia obce,
prosperita jednotlivých zložiek hospodárstva a situácia na trhu práce.
b) Dynamika vývoja v poslednom desaťročí, biologická povaha, bilancia obyvateľstva

Rok
2014
2015

Úmrtnosť
10
17

Narodení Prisťahov.
10
44
6
31

Odsťahov. Migrácia
23
+21
43
-5

c) Štruktúra obyvateľstva podľa produktivity
(podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva)
Vek, pohlavie

Ekonomicky
aktívny
14
47
75
79
68
75
83
90
67
6
3
607

15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65+
Spolu
Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel
ekonomicky aktívnych
Muži
76,2
Ženy
62,6
Spolu
69,3
Z obyvateľstva v poproduktívnom veku podiel 1,6
ekonomicky aktívnych

d) Obyvateľstvo podľa národnosti (r.2011)
Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rómska
Ukrajinská
Česká
Iná
Nezistená
Spolu

Muži
273
276
9
1
3
2
42
606

Ženy
311
273
10
0
3
0
39
636

Spolu
584
549
19
1
6
2
81
1 242

%
47,02%
44,20%
1,53%
0,08%
0,48%
0,16%
6,52%
100,00%
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e) Obyvateľsto podľa náboženského vyznania (r.2011)
Náboženské vyznanie
Muži Ženy
Rímskokatolícka cirkev
421 468
Gréckokatolícka cirkev
1
2
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 14
10
Reformovaná kresťanská cirkev
14
17
Evanjelická cirkev metodistická
7
10
Apoštolská cirkev
8
3
Bratská jednota baptistov
0
1
Kresťanské zbory
1
0
Náboženská
spoločnosť
Jehovovi 2
5
svedkovia
Bez vyznania
71
58
Iné
0
2
Nezistené
67
60
Spolu
606 636

Spolu
889
3
24
31
17
11
1
1
7

%
71,58%
0,24%
1,93%
2,50%
1,37%
0,89%
0,08%
0,08%
0,56%

129
2
127
1 242

10,39%
0,16%
10,23%
100%

f) Obyvateľstvo podľa dosiahnutého vzdelania (r.2011)
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu

Pohlavie
muži
122
132
80
18
80
7
3
4
31
0
96
33
606

ženy
218
62
59
13
89
20
3
9
34
3
92
34
636

Spolu

%

340
194
139
31
169
27
6
13
65
3
188
67
1 242

27,38%
15,62%
11,19%
2,50%
13,61%
2,17%
0,48%
1,05%
5,23%
0,24%
15,14%
5,39%
100,00%

g) Bytový a domový fond
V obci Bajč tvorí sídelnú štruktúru výstavba z rodinných domov, ktoré prevažujú nad ostatnými
objektmi.
Obejkty určené na bývanie (RD a bytové jednotky v bytových domoch)
422
Z toho trvale obývané
395
Neobývané
26
Nezistené
1
Stav rodinných domov spolu
Z toho domy trvale obývané
Neobývané

222
209
13

V obci v poslednom období vzniká nová rozvojová lokalita určená na bývanie, kde dochádza k početnej
výstavbe nových rodinných domov.
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h) Dynamika vývoja
Aj keď počet obyvetaľstva za posledné roky mierne klesol, je možné predpokladať nárast
obyvateľstva. Dôvodom je celkový nárast obyvateľstva na Slovensku ako aj čoraz väčší záujem mladých
ľudí bývania na vidieku. Ak by došlo k rozvoju podnikateľských aktivít, viac sa zviditeľnili miestne
atraktivity, zamerala by sa pozornosť na celkovú rekonštrukciu a obnovu dediny – vybudovanie
kanalizácie, rekonštrukcia líniových stavieb (chodníky, cesty, úprava rigolov a pod.), rekonštrukcia
obecných objektov, vytvorenie rekreačných zón pri obecných jazerách a v neposlednom rade aj
vybudovanie obchvatu (podľa ÚP Regiónu Nitrianskeho kraja ZaD č.1) nárast obyvateľstva by bol citeľný.
Zvýšenie počtu obyvateľstva je ovplyvnené aj novovybudovanou obytnou zónou, kde je predpoklad
prisťahovania mladých rodín, ktoré môžu veľmi pozitívne ovplyvniť nárast obyvateľstva. Územný plán
počíta s takouto prognózou a predpokladá nasledovný nárast obyvateľstva:
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov :
1252
1371
1514

Rok
2015
2025
2035

Štatistický úrad vypracoval v r.1996 výhľad priemernej veľkosti cenzovej domácnosti za celú SR
do r.2015, ktorý by mal mať nasledujúcu tendenciu 2,76. Pri odvodzovaní výhľadového ukazovateľa
vychádzame z tejto celoslovenskej tendencie. Získame tak isté rozpätie počtu bytov, ktoré bude
potrebné zabezpečiť pre výhľadový počet obyvateľov.
Na tento počet obyvateľov treba uvažovať s nasledujúcim počtom bytov:
Rok
Súčasný počet
obývaných bytov

2009

2035

422

550

Pri návrhu rozvoja obce je potrebné sa zamerať aj na zlepšenie životných podmienok obyvateľov,
ktoré sú jedným zo základných predpokladov rastu a stabilizácie obyvateľstva. ÚPN počíta s prognózou
rastu populácie a dimenzovanie funkčných zložiek sídla tomu prispôsobuje.
V návrhu UPN-obce treba riešiť:
 Nové ponukové plochy pre výstavbu rodinných domov,
 Vymedziť plochy so staršou zástavbou vhodnou na modernizáciu alebo celkovú asanačnú
prestavbu,
 Pri návrhu rozvoja obce je potrebné sa zamerať aj na zlepšenie životných podmienok
obyvateľov, ktoré sú jedným zo základných predpokladov rastu a stabilizácie obyvateľstva. ÚPN
počíta s prognózou rastu populácie a dimenzovanie funkčných zložiek sídla tomu prispôsobuje.

9. Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce
Obec Bajč sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v severnej časti okresu Komárno. Obec je
vzdialená približne 22 km od mesta Komárno a približne 8 km od mesta Nové Zámky. Prvá písomná
zmienka o obci je z roku 1312. V rámci územno-správneho členenia patrí obec Bajč do Nitrianskeho kraja
a okresu Komárno.
Hranica katastrálneho územia obce susedí s katastrami Nové Zámky, Nesvady, Imeľ, Bohatá Hurbanovo, Dulovce, Pribeta a Dvory nad Žitavou. Katastrálne územie má výmeru 3648 ha. Územie obce
Bajč je vymedzené hranicami zastavaného územia obce k 1.1.1990 a hranicami katastrálneho územia
obce. K 31.12.2015 mala obec 1253 obyvateľov.
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Obec Bajč je z hľadiska štruktúry osídlenia hromadná cestná dedina. Nové zástavby rodinných
domov sa vyskytujú po celom obvode intravilánu. Ide prevažne o zmiešanú zástavbu. Tá vznikala a
neustále prebieha postupným rekonštruovaním a dostavbami pôvodnej obytnej zástavby. Výškové
zónovanie je typické pre vidiecke sídla. Objekty majú prevažne jedno až dve podlažia. V zastavanom
území obce sa nachádza aj viacbytová domová štruktúra.
Obec Bajč je charakterizovaná ako vidiecky priestor. Obcou prechádza prieťahová komunikácia štátna cesta I/64 Nitra - Nové Zámky – Komárno. Táto skutočnosť, ako i vhodné prírodné a klimatické
podmienky vytvárajú dobrý predpoklad, že obec, ktorá sa nachádza na významnom cestnom ťahu I/64
Nitra – Nové Zámky – Komárno a v blízkosti dvoch okresných miest – Komárna a Nových Zámkov, má
predpoklady ďalšieho rozvoja.
Obec a jej zastavané územie sa nachádza približne v strede chotára. Architektonickou
dominantou a zároveň najstaršou stavbou v obci je kostol Jána Krstiteľa. Obec ma ešte tri menšie osady
– Chrať, Vlkanovo, Kotelnica.
V katastri obce sú mimoriadne dôležité archeologické náleziská. Tieto náleziská dokazujú
osídlenie priestoru už v praveku. Na ľavom brehu rieky Žitavy bolo zistené intenzívne osídlenie ľudu s
lineárnou keramikou a želiezovskou skupinou z doby neolitu. V lokalite Ragonya bol objavený lengyelský
hrob s nájdenou masovou ľudskou obeťou a takmer 100 hrobov kostrového pohrebiska zo staršej doby
bronzovej. Pri majeri Vlkanovo bolo objavené rozsiahle neskorolengyelské sídlisko s keramikou so
zdobeným brázdeným vpichom. Neďaleko sa nachádza sídlisko zo začiatku badenskej kultúry
bolerázskeho typu a rozsiahle sídlisko z jej klasickej fázy s hrnčiarskymi pecami a zvieracími hrobmi v
kultúrnych jamách. Pri ceste na Štúrovo bola objavená rozsiahla osada badenskej kultúry a kultúry
Kosihy-Čaka. V hlinisku bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, neskorej doby bronzovej a z halštatskej
doby. Južnejšie od tohto nálezu sa našlo žiarové pohrebisko z neskoršej halštatskej doby. Za osadou
Vlkanovo sa nachádza keltské pohrebisko z 3.-2. storočia p.n.l. s hrobmi náčelníkov s kruhovými a
štvorcovými žľabmi. V tehelni sa zistili štvorcové a obdĺžnikové zahĺbené chaty z toho istého obdobia. Pri
osade sa našli tiež železné predmety z 11. až 13. storočia a zvyšky porušeného románskeho kostolíka z
12. storočia. Pri ťažbe piesku a neskôr pri stavbe kravínov v osade boli porušené základy stredovekých
chát, ohnísk a kultúrnych jám. V arcibiskupskom majeri sa našiel náhrobný kameň z rímskej doby
pravdepodobne pochádzajúci z Chotína a použitý ako stavebný materiál.
Obec patrí medzi najstaršie majetky Ostrihomského arcibiskupstva. Vyvinula sa zo staršieho
osídlenia a prvýkrát sa spomína roku 1312 ako Poss. Archiepiscopalis Boych, keď ju násilím obsadil
Chellus vodca žoldnierov Matúša Čáka. Neskôr sa obec vrátila do rúk arcibiskupstva. Od 16. storočia
arcibiskupstvo obec prenajímalo. Z rokov 1550 až 1554 sa zachoval súpis tunajších zemanov. Po
prehratej bitke pri Moháči sa v Uhorsku značne oslabila svetská cirkevná moc a značnú časť krajiny na
dlhú dobu obsadili Turci. Učenie protestantskej cirkvi zapustilo korene aj v Bajči. Podľa súpisu tureckých
vyberačov daní z roku 1664 tu bolo 49 domácností, ktoré platili dane a 60 daňovníkov. V čase
posledných bojov Turkov a dobíjania Novozámockej pevnosti v roku 1685 Bajč ako obec zanikal a bola
pričlenený do chotára Imela. Nová kapitola v histórii obce Bajč sa začína arcibiskupom Jozefom
Batthyánym, ktorý dal odvodniť tunajšie rozsiahle močiare a vybudovať cestu. Navyše dal na samote v
roku 1790 postaviť pre vlastnú potrebu klasicistický letný kaštieľ s malým majerom. Až na začiatku 19.
storočia význam Bajču stúpol a postupne sa stáva sídlom arcibiskupských majetkov v Komárňanskej
župe. Timonovo bolo príčinou súdneho sporu medzi obcou Imeľ a Ostrihomským arcibiskupom, ktorý
nakoniec vyhralo arcibiskupstvo. Obce sa dotkli aj udalosti maďarských národno-oslobodzovacích bojov
v rokoch 1848 - 1849. Cisárske vojsko utekalo cez Bajč a Vlkanovo do Nových Zámkov a cestou spálili 600
krížov obilia. Po potlačení revolúcie bola obec Bajč majetkom Ostrihomského arcibiskupa. Arcibiskup Ján
Simor si tu dal z bytov správcovstva veľkostatku postaviť letný kaštieľ, z miestnej krčmy zasa dal postaviť
kúriu pre správcu veľkostatku. Stavali sa nové hospodárske budovy, nemocnica, nová škola a byty
čeľadníkov. Ján Simor dal tiež v roku 1871 opraviť kostol. Od roku 1865 bol Bajč ako samostatná obec.
V roku 1910 bola postavená železničná trať Komárno - Nové Zámky a jednou zo zastávok bol aj
Bajč. Tým sa zlepšilo spojenie obce s okolím. Po roku 1918 sa stal Bajč súčasťou 1. ČSR. Majetok
Ostrihomského arcibiskupa bol na území Československej republiky skonfiškovaný a bola naň uvalená
štátna správa. Neskôr ho prevzal trnavský apoštolský administrátor. Za prvej ČSR tu obyvateľstvo
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pracovalo ako roľníci a poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. Po viedenskej arbitráži 2.
novembra 1938 bola obec pripojená k Maďarsku a Ostrihomský arcibiskup samozrejme získal svoje
majetky späť. Boli to aj majery Vlkanovo, Kotelnica a Chrasť v chotári Bajču, majer Sv. Ján v chotári
mesta Nové Zámky, Aňala a Stará Gúta v chotári Nesvád.
Po skončení vojny prebehla reslovakizácia. Arcibiskupský majetok bol opäť skonfiškovaný a bola
naň uvalená štátna správa. Na verejnej schôdzi občanov sa rozhodlo, že cirkevný majetok si nebudú
ľudia deliť medzi sebou, a tak 1.októbra 1948 vznikol štátny majetok, prvý svojho druhu na Slovensku. V
roku 1959 bol vybudovaný nový kultúrny dom, hneď vedľa kaštieľa, čo neskôr umožnilo tieto dva objekty
spojiť a vytvoriť tam priestory pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov obce. Boli tam otvorené
priestory pre knižnicu, modelársky krúžok a tiež bola daná možnosť pre činnosť organizácií a spolkov ako
boli Červený kríž, športový klub, Zväz žien, Csemadok, Československý zväz mládeže a v neposlednom
rade dobrovoľný požiarny zbor. Nevídaný rozkvet obce sa spája s menom riaditeľa štátneho majetku
pána Maťašovského. V rokoch 1953 až 1957 bol postavený Dom pracujúcich, v ktorom bola umiestnená
závodná kuchyňa s jedálňou a internát pre študentov poľnohospodárskej učňovskej školy. V akcii „Z“ bol
vytvorený pekný športový areál pre športové vyžitie obyvateľov. V tom čase pôsobilo v obci aj
ochotnícke divadlo a obec mala aj jazdecký oddiel, pingpongové družstvo a futbalové mužstvo. V roku
1960 bolo v arcibiskupskom parku vybudované kúpalisko Krym. Upravovali sa voľné plochy, skrášľovala
obec, spevňovali cesty a chodníky, postupne vyrástli v rámci individuálnej bytovej výstavby nové domy.
V 70-tych rokoch bolo postavené v akcii „Z“ nové nákupné stredisko a v roku 1985 otvorená nová
budova materskej školy. V roku 1990 bola odovzdaná do používania nová budova pošty. Do roku 1990
obec žila takmer úplne z produkcie štátneho majetku. V roku 1995 bola za účelom lepšieho využitia
budovy materskej školy v nej zriadená aj základná škola. Zvyšuje sa nezamestnanosť, časť obyvateľstva
chodí za prácou do Nových Zámkov alebo Hurbanova. Štátny majetok bol pretransformovaný na
Bajčprodukt a.s., v obci začalo pôsobiť viacero súkromných podnikateľov. V súčasnej dobe by obec
chcela nadviazať na arcibiskupské tradície a rozvíjať turistický ruch.
Osada Vlkanovo bola kedysi starou významnou osadou s kostolíkom, ale pomerne rýchlo zanikla,
možno už za tatárskeho vpádu a už nebola obnovená v pôvodnej veľkosti. Osada Chrasť bola založená
okolo roku 1840, keď tu stál jeden ovčín a dom pastiera oviec. Až za arcibiskupa Jána Simora tu bol
vybudovaný rozsiahly hospodársky dvor, ktorý v roku 1948 tiež pripadol ŠM Bajč. Osada Kotelnica bola
založená koncom 19. storočia a neskôr bola rozšírená na najväčší hospodársky dvor s obydlím správcu,
kde bola aj škola, hospodárskymi budovami a bytmi čeľadníkov. V roku 1948 sa osada stala
hospodárstvom štátneho majetku, v súčasnosti pustne.
Najstaršou stavbou obce je rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa prestavaný v rokoch 1827 až
1831 arcibiskupom Alexandrom Rudnaym z poschodového kaštieľa arcibiskupa Jozefa Batthyányho,
pôvodne postaveného v roku 1790. Vedľa nad hlavnou cestou sa nachádza budova arcibiskupského
letného kaštieľa, ktorý si dal z pôvodnej prízemnej budovy bytov správcovstva arcibiskupského
veľkostatku po roku 1867 upraviť a rozšíriť nadstavbou poschodia arcibiskup Ján Simor. Na druhej strane
cesty za mostom sa nachádza kúria správcov arcibiskupského veľkostatku, upravená zo staršej budovy
krčmy po roku 1867. Pôvodná stavba pochádza zo začiatku 19. stor. Po roku 1945 boli v kúrii zriadené
súkromné byty. V budove sú dnes byty. V obci sa zachovalo viacero sôch a pamätníkov. Pri kostole stojí
kríž s liatinovým korpusom, ktorý v roku 1926 dali postaviť miestni veriaci. Pri kostole sa nachádza
pamätník padlým vojakom Československej domobrany práporu č. 7 v boji proti Maďarskej červenej
armáde z 23.júna 1919. Pred kaštieľom sa nachádza okrúhly podstavec z ružového mramoru z roku
1877. Účel podstavca nie je celkom známy. Okolo je kovaná ohrada. Pri ceste do Štúrova stojí prícestný
kamenný kríž s liatinovým korpusom postavený v roku 1865. Okolo kríža je kovaná ohrada. Ústredný kríž
cintorína z ružového mramoru s liatinovým korpusom bol postavený roku 1819, pod letopočtom sú
iniciálky E. K. Pred cintorínom sa nachádza pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny postavený roku 1997
podľa návrhu Jozefa Istenesa. Reliéf v strede pamätníka je dielom sochára Gyulu Maga. Na dome číslo 93
je pamätná tabuľka z červeného mramoru s nápisom: "Építette Simor János Bíbornok Herczeg prímás
1885-évben“ (Postavil Kardinál Ján Simor primáš v roku 1885).
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V osade Vlkanovo sa nachádza kúria - obydlie správcu arcibiskupského majera zo začiatku 19.
storočia. Po roku 1948 budova pripadla ŠM, dnes je prázdna. Vo dvore stála zvonica drevenej
konštrukcie s jedným zvonom, ktorá v 60-tych rokoch 20. storočia zanikla.
V osade Chrasť stojí kúria - obydlie správcu arcibiskupského majera postavená v 80. rokoch 19.
storočia Jánom Simorom v neoklasicistickom slohu a správcovským účelom slúžila do roku 1945. Budova
bola neskôr využitá pre rôzne praktické účely (byty, kancelária, agitačné stredisko). Pri kúrii je pekný
prírodný park. Zvonica drevenej konštrukcie v 60-tych rokoch 20. storočia zanikla. Na sýpke je pamätná
tabuľka z červeného mramoru s nápisom: "Építette Simor János Bíbornok-Herceg-Prímás 1887-ben“
(Postavil kardinál Ján Simor, primáš roku 1887).
V osade Kotelnica sa nachádza zvonica drevenej konštrukcie krytá šindľovou stanovou strechou.
Vo zvonici je zavesený jeden bronzový zvon s nápisom : "St. Jozef Patrone S. Ecclesiae ora pro Nobis
Anno 1936" ("Svätému Jozefovi patrónovi sv. eklézie, modli sa za nás roku 1936"). Za zvonicou stojí
lourdská jaskyňa postavená pravdepodobne súčasne so zvonicou. V stavbe z kameňa sa nachádza socha
lourdskej Panny Márie. Kaplnka Panny Márie bola postavená v roku 1949 tunajšími veriacimi. Vedľa
kaštieľa sa nachádza budova bytov služobníctva kaštieľa zo začiatku 20.storočia s charakteristickou
manzardovou strechou a vedľa nej sa dodnes zachovala budova rímskokatolíckej fary postavená v roku
1827. Dňa 10. mája 1910 bola slávnostne odovzdaná verejnosti železničná trať Komárno - Nové Zámky a
jedna z jej staníc bola aj v obci Bajč. V tom roku tu bola postavená budova železničnej stanice. V obci
Bajč a aj v jednotlivých dvoroch sa zachovali domy poľnohospodárskych robotníkov z 2.polovice 19. a z
1.polovice 20.storočia. V súčasnosti je väčšina týchto domov prestavaných a zmodernizovaných.
Existenciu a charakter obce predstavujú aj symboly obce - erb, pečať, štandarda a zástava. Tieto
symboly sú odsúhlasené heraldickou komisiou a prijaté obecným zastupiteľstvom.
Typické tradície obyvateľstva obce predstavujú poľnohospodárstvo, výroba dreveného náradia,
neskôr pestovanie tabaku, tkanie, výšivkárstvo, košíkárstvo a pestovanie zeleniny. Sú to typické tradície,
charakterizujúce nie len obec Bajč ale aj jej široké okolie. Keďže poloha obce a priaznivé klimatické
podmienky predurčujú obec k pestovaniu zeleniny, obec je známa najmä pestovaním papriky. Remeslá a
ľudová architektúra sa v obci nezachovali.
V návrhu UPN- obce treba:
 Podporiť súčasné centrum obce a kompozičnú os zeleňou, verejnými priestranstvami
 v rámci požiadaviek na urbanistickú kompozíciu je potrebné vychádzať z historicky založenej
obce, osobitostí priestorov a ulíc, urbanistickej štruktúry, domoradí a hľadať tradičné prvky pri
výstavbe a prestavbe domov,
 pri novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby,
 v rámci požiadaviek na urbanistickú kompozíciu je potrebné zohľadniť súčasný demografický
vývoj v obci a z tohoto pohľadu prehodnotiť jej rozvoj a sústrediť sa na zvyšovanie kvalitatívnej
úrovne existujúcich urbánnych priestorov v obci,
 navrhnúť umocnenie urbanistickej kompozície krajinárskym riešením, harmonickým prepojením
zastavaného územia s okolitou prírodou v zmysle podmienok a podpory územného systému
ekologickej stability, hľadaním trás prepojenia jednotlivých atraktívnych území (prírodných, aj
človekom vytvorených),
 nové rozvojové územia je potrebné riešiť s ohl'adom na prevládajúci objemovopriestorový
charakter územia a jeho kompozičný systém,
 zvyšovať kvalitatívnu úroveň existujúcich urbánnych priestorov obce,
 navrhnút' systém dotvorenia zastavaného územia štruktúrou verejne prístupnej vzrastlej zelene
(s potenciálnym využitím vodného prvku v systéme zástavby),
 uplatňovať profesionálny prístup s účasťou architekta pri rozvíjaní predstáv o d'alšom rozvoji
zástavby, vylúčenie živelného prístupu k zástavbe už od úrovne rodinného domu,
 rešpektovať kompozičné prvky, ktoré charakterizujú obec, ako sú výškové dominanty, významné
plošné dominanty, dopravné líniové dominanty a vodné toky so sprievodnou zeleňou,
 pri rozvoji obce rešpektovať pamiatkovo chránené a hodnotné objekty.
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10.

Podpora celkovej obnovy centrálnej zóny
Obytne rozvojové plochy umiestňovať do lokalít nezasahujúcich do ochranných pásem (cintorína
poľnoh. družstva, priemyslu,...)

Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce

V obci Bajč tvorí sídelnú štruktúru výstavba z rodinných domov, ktoré prevažujú nad ostatnými
objektmi. Po r.1950 sa začali stavať domy štvorcového pôdorysu so stanovou strechou. V 70-tych rokoch
minulého storočia sa začala presadzovať výstavba 2- podlažných nových rodinných domov s využitím
poschodia, prípadne aj s podpivničením, v 80-tych rokoch sa stavali častejšie domy so sedlovými
strechami s využitím podkrovia. V obci sa nachádzajú aj objekty, ktoré nie sú určené na bývanie,
a v súčasnej dobe nie sú nikým užívané (bývalé poľnohospodárske družstvo, objekt požiarnej zbrojnica
a i.)
Zdravotný stav bytov – V súčasnosti sa v obci nachádzajú všetky bonitné triedy objektov, od objektov
nových, starších, rekonštruovaných, starých zachovalých, až po objekty na asanáciu (v počte 1kus).
V návrhu ÚPN-obce treba:
 regulačne usmerniť výstavbu nových a rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich objektov tak, aby
sa zlepšil architektonicko-urbanistický obraz obce a zvýšila sa aj kvalita výstavby a jej výtvarnokompozičný charakter a úroveň bývania.
 Pri výstavbe rodinných domov preferovať zástavbu v hraniciach zastavaného územia, využívať
voľne stavebné parcely.
 Pri návrhu novej zástavby, resp. obnove jestvujúceho fondu sa musí brať do úvahy potreba
vytvárania ucelených funkčných zón bez premiešavania nezlúčiteľných funkcií - napr. bývanie s
výrobou väčšieho rozsahu,
 Navrhnúť vhodné využitie plôch bývalého poľnohospodárskeho družstva
 Revitalizácia centra obce
 Ak by došlo k nevyhnutnosti obnovy, prestavby, či asanácie niektorej časti obce, je potrebné
rešpektovať nasledovné požiadavky:
o zhodnotiť a navrhnúť na prestavbu len tie územia, ktoré svojou súčasnou kvalitou
a stavom nevyhovujú požiadavkám na kvalitu života, nie sú predmetom ochrany, nie je
ich možné dotvoriť ani vhodne reštrukturalizovať, príp. sú limitom pre realizáciu
zámerov verejného významu,
o revitalizáciu, resp. regeneráciu prostredia riešiť formou dotvárania pri zachovaní
všetkých kultúrno-historických hodnôt prostredia i zachovaní individuálnych hodnôt
jednotlivých architektúr,
o spôsob regenerácie obce formou demolačnej prestavby je neprijateľný,
o navrhnúť riešenie prestavby a dobudovania cestných a peších komunikácií,
o na prípadnú asanáciu navrhnúť len tie stavby, ktorú sú schátralé a neobývané, resp. tie,
ktoré sa určia na reprofiláciu.

11.

Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia

Cestné ťahy
Územím prechádzajú nasledovné cestné komunikácie:
 Cesta prvej triedy I/64 Prievidza – Nitra – Nové Zámky – Komárno.
 Cesta druhej triedy II/509 – začína v Bajči a končí na križovatke s I/63
 Cesta druhej triedy II/511 – Dvory nad Žitavou – križovatka ciest I/64 a II/511 Veľké Uherce –
Vráble – Bajč
 Cesta tretej triedy III/1470 Hurbanovo – Pribeta.
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V extraviláne obce sa nachádzajú viaceré spevnené účelové komunikácie. Na prieťahový úsek
štátnej cesty I. triedy sa obojstranne pripája hustá sieť miestnych prístupových komunikácií.
V hraniciach zastavaného územia aj mimo neho sú zriadené viaceré účelové komunikácie, ktoré
sprístupňujú ďalšie časti katastra. Všetky sú prašné a vedené ako poľné cesty.
SSC zabezpečuje spracovanie technickej štúdie „Cesta I/64 Komárno, hr. SR/MR – Nitra – D1“, ktorej
úsek „I/64 Topoľčany – Nitra- Komárno“ prechádza katastrálnym územím obce Bajč. Spracovateľom
technickej štúdie bola firma Terraprojekt, a.s. Bratislava. V súčasnosti SSC zabezpečuje spracovanie
štúdie realizovateľnosti úseku „I/64 Topoľčany – Nitra – Komárno“, ktorej cieľom je posúdiť
realizovateľnosť stavby z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou
technického, dopravného, ekonomického a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných
parametroch. Predpokladaný termín spracovania je druhá polovica roka 2017. Od štúdie sa očakáva buď
potvrdenie vedenia trasy podľa už spracovanej technickej štúdie, alebo návrh nového vedenia, ktorý
bude potrebné zapracovať do návrhu ÚPN (o podrobnejšie informácie je možné požiadať SSC IVSC
Bratislava).
Hlavné pešie ťahy
V trasách miestnych komunikácií sú chodníky čiastočne vybudované. Konštrukcia chodníkov je
betónová. Na niektorých miestach, kde sa chodníky nenachádzajú, je bezpečnosť ľudí aspoň čiastočne
riešená obmedzením rýchlosti dopravy.
Odvodnenie
Odvádzanie dažďových vôd je riešené ochrannými technickými zariadeniami pre odvádzanie dažďových
povrchových vôd pomocou udržiavaných rigolov vedľa štátnej cesty . Miestne komunikácie majú rigoly,
miestami ale neudržiavané. Z tohto dôvodu dažďové vody vsakujú do zelených pásov vedľa komunikácie
alebo sa priamo zhromažďujú na ceste a vytvárajú kaluže. Likvidácia dažďových vôd je v súčasnosti
nedostatočná, lebo odvodňovacie priekopy nemajú dostatočnú kapacitu, nedostatočný rozsah a nie sú
udržiavané.
Hromadná doprava
je zabezpečovaná pravidelnou autobusovou dopravou SAD Komárno ako spojenie s Komárnom
a Novými Zámkami. Priame spojenie so susednými obcami má iba s obcou Pribeta a Dulovce, mestom
Nové Zámky a Hurbanovo. V obci Bajč sú vybudované tri obojstranné autobusové zastávky a to v centre
obce v blízkosti obecného úradu,pri bytových domoch na začiatku obce a tretia neďaleko stavebnín.
Vzhľadom na novovznikajúcu lokalitu v južnej časti obce je potrebné počítať s vybudovaním novej
autobusovej zastávky.
Statická doprava
Parkovacie miesta existujú iba v trase štátnej cesty I. triedy a na niektorých miestnych komunikáciách pri
objektoch vybavenosti a služieb, na miestach, kde prichádzajú zákazníci, zamestnanci a návštevníci.
Povrch parkovacích miest je rôzny. Nákladné vozidlá, pracovné a špeciálne automobily parkujú v
areáloch a dvoroch jednotlivých prevádzok. Nedostatok parkovacích miest je však najviac viditeľný pri
spoločenských akciách. Za týmto účelom by bolo potrebné vytvoriť miesta na určitej lokalite pre osobné
automobily a aj pre minimálne jeden autobus vrátane obratiska.
Garážovanie motorových vozidiel je riešené hlavne v súkromných garážach v rodinných domoch, alebo v
samostatne stojacich garážach pri rodinných domoch. Firemné vozidlá sú garážované v areálových
objektoch.
Železničná doprava
Správnym územím obce Bajč prechádza železničná trať, traťový úsek č. 2891, ktorá je zaradená do
koridoru nákladnej dopravy č.7 Orient, dotýkajúci sa SR v úseku Praha – Bratislava – Budapešť. V rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 sa pripravuje projekt zavedenia
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európskeho systému železničnej signalizácie ERTMS/ETCS na železničnej trati Bratislava – Nové Zámky –
Štúrovo/Komárno (ETCS L2 + GSM R).
Obcou prechádza železničná trať Nové Zámky - Komárno a v obci je aj vlaková stanica. Vlaková stanica sa
nachádza vo východnej časti obce v rámci zastavaných hraníc.
Letecká doprava
Časť katastrálneho územia obce Bajč sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Nové Zámky.
V návrhu ÚPN obce bude potrebné:
 uvažovať so zistenými dopravnými závadami a stanoviť spôsob odstránenia nedostatkov
 riešiť nové miestne prístupové komunikácie v rozvojových lokalitách
 uvažovať s dobudovaním chýbajúcich chodníkov v obci a v rozvojových lokalitách
 uvažovať s vybudovaním cyklotrasy, popri rieke Žitava a centrom obce
o pri rieke Žitava – významná cykloturistická trasa (prevzaté z ÚPN-R NR ZaDč.1)
o popri ceste I/64 ostatná cykloturistická trasa (prevzaté z ÚPN-R NR ZaDč.1)
 uvažovať s rekonštrukciou obecných cestných komunikácií a chodníkov
 koordinovať postup prác dopravnej a technickej infraštruktúry
 vyznačiť a rešpektovať ich existujúce trasy
 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest v zastavanom území v zmysle STN 73 6110
 dopravné napojenia jestvujúcich aj navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných
komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného významu v súlade
s platnými STN
 dopravné napojenia verejnoprospešných stavieb na cestnú sieť riešiť na základe
dopravnoinžinierskych prieskumov a rozborov, prognózy dopravy a posúdenia dopravnej
výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete v súlade s platnými STN
 riešiť kolízne body v obci a v celom katastri napr. kruhovými križovatkami
 zapracovať trasovanie novej cesty 1/64 (východný obchvat mesta Nové Zámky) – (prevzaté
z ÚPN-R NR ZaDč.1)
 zapracovať mimoúrovňovú križovatku– (prevzaté z ÚPN-R NR ZaDč.1)
 rekonstrukcia a doplnenie rigolov v obci
 mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy
v kategórii C 11,5/80 v zmysle STN 73 6101
 v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty I.triedy v kategórii MZ
14/60, vo funkčnej triede B1 v zmysle STN 73 6110
 mimo zastavaného územia rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. Triedy
v kategórii C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101
 v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. Triedy v kategórii MZ
12/50, MZ 11,5/50 vo funkčnej triede B2, v zmysle STN 73 6110
 mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III.
triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101
 v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii MZ
8,5/50 vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110
 spracovať samostatný výkres dopravy s vyznačením dopravných trás, zariadení a ich parametrov
v zmysle uvedených požiadaviek
 dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných komunikácií a ich
následným napojením na cesty a miesne komunikácie vyššieho dopravného významy, v súlade
s platnými STN a TP
 vyznačiť body navrhovaného dopravného napojenia schematicky (bez určenia typu a tvaru
križovatky)
 vyznačiť ochranné pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou
začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

22

ÚPN-O BAJČ- ZADANIE
K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra




















pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti ciest I., II., a III. triedy posúdiť nepriaznivé
vplyvy dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších predpisov
hranice navrhovaného zastavaného pzemia musia rešpektovať ochranné pásma ciest I., II. A III.
triedy a pásma prípustných hladín hluku. S umiestnením zástavby v ochrannom pásme ciest
a v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku SSC nesúhlasí
vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110
navrhnúť umiestnenie zástávok hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť
cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších súvislostiach k priľahlému územiu. Ich
šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 73 6110
rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásmo v súlade so zákonmi
č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a č. 135/1967 Zb. o pozemých komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov
pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti železničnej trate alebo pozemných komunikácií je
nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred
hlukom a negatívnymi účinkami dopravy
dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy,
posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom
obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného význami
v súlade s platnými STN a technickými predpismi
postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v SR
pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
cyklistickú dopravu trasovať mimo teleso I. triedy
zachovať všetky zariadenia ŽSR ako aj dostupnosť a prepojenie s infraštruktúrou obce
všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové
v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti v ochrannom pásme železničnej trate (60m od osi
krajnej koľaje po oboch stranách) dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach,
v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov.
Novobudované objekty priemyslenej, občianskej a technickej vybavenosti situovať
z ekologického hľadiska v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené za
hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej
dopravy, platnej pre príslušné objekty, stavby a územia, v zmysle príslušnej legislatívy. V prípade
ich umiestnenia v menšj vzdialenosti, zabezpečiť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov
železničnej prevádzky z hľadiska hluku, vibrácii a pod.

V grafickej časti územno- plánovacej dokumentácie je potrebné:
 vyznačiť a rešpektovať kategórie a funkčné triedy miestnych komunikácii v zmysle STN 736110
 Mimo zastavaného územia označiť a rešpektovať ochranné pásma uvedených ciest I. triedy
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
 Vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 736110.
 Navrhnúť umiestnenie zastávok hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť
 Cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť v širších vzťahoch k priľahlému územiu. Ich šírkové
usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110
 zapracovať trasovnie novej cesty 1/64 (východný obchvat mesta Nové Zámky) – prevzaté z ÚP
Regiónu Nitrianskeho Kraja ZaD č.1

23

ÚPN-O BAJČ- ZADANIE
K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra



zapracovať mimoúrovňovú križovatku– prevzaté z ÚP Regiónu Nitrianskeho Kraja ZaD č.1
rešpektovať ochranné pásma ciest a železníc.

Vodné hospodárstvo
Obec Bajč má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Táto vodovodná sieť je zásobovaná pitnou vodou zo
spoločného vodného zdroja, ktorého vlastníkom je mesto Hurbanovo a obec Bajč. Celý systém
zásobovania pitnou vodou v obci je v prevádzke Mestských vodární a kanalizácií mesta Hurbanovo
(MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.). Voda pre uvedený systém sa zabezpečuje v
čerpacej stanici plynným chlórom. Na vodovodnú sieť sú okrem obyvateľstva a občianskej vybavenosti
napojené aj hospodárske zariadenia. Stav v zásobovaní obce vodou je vyhovujúci z hľadiska
hygienického i z hľadiska zvyšovania životnej úrovne.
Čo sa týka odtokových pomerov, cez zastavané územie obce nepreteká žiaden vodný tok. Na západnej
strane od obce preteká rieka Žitava a v obci je aj niekoľko kanálov, ktoré sa vlievajú do rieky Žitavy.
V návrhu ÚPN –obce je potrebné:
 rešpektovať vodárenské zariadenia a ich ochranné pásma, rešpektovať potrubné vedenia a
ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., najmä pri umiestňovaní novej zástavby,
 navrhnúť napojenie potenciálnych rozvojových lokalít na verejné rozvody pitnej vody,
 navrhovať zokruhovanie plánovaných a jestvujúcich vodovodných rozvodov pre efektívnu
prevádzku systému,
 navrhovať opatrenia pre zachovanie retenčnej schopnosti územia (dažďové vody zo striech a
spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zadržať v území),
 v rámci rozvoja obce rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN
73 6822 ,,Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 ,,Úpravy
riek a potokov“ a pod.,
 nové trasy vodovodných potrubí prednostne umiestňovať v zelených pásoch, resp. chodníkoch
novonavrhovaných komunikácií.
Kanalizácia
Na verejnú splaškovú kanalizáciu je napojená len novovybudovaná ulica. Kanalizácia je napojená na
čistiareň odpadových vôd v meste Hurbanovo. Zvyšná časť obce je odkanalizovaná do žúmp.
Z hľadiska hygienického i hľadiska ďalšieho rozvoja obce je stav odkanalizovania odpadových vôd z obce
nevyhovujúci.
Odvádzanie dažďových vôd je riešené ochrannými technickými zariadeniami pre odvádzanie dažďových
povrchových vôd pomocou udržiavaných rigolov vedľa štátnej cesty . Miestne komunikácie majú rigoly,
miestami ale neudržiavané. Z tohto dôvodu dažďové vody vsakujú do zelených pásov vedľa komunikácie
alebo sa priamo zhromažďujú na ceste a vytvárajú kaluže. Likvidácia dažďových vôd je v súčasnosti
nedostatočná, lebo odvodňovacie priekopy nemajú dostatočnú kapacitu, nedostatočný rozsah a nie sú
udržiavané.
V návrhu ÚPN –obce je potrebné:
 napojiť nové rozvojové lokality a existujúce domy na navrhovanú splaškovú kanalizáciu
s následnym odvedením do ČOV.
 Rešpektovať všetky ochranné pásma kanalizačných potrubí a ČOV
 vytvoriť územno-technické predpoklady pre realizáciu kanalizácie v obci, vo všetkých
rozvojových lokalitách a zaradiť ich medzi verejnoprospešné stavby,
 navrhnúť napojenie potenciálnych rozvojových lokalít na navrhovanú splaškovú kanalizáciu,
 návrh odvádzania a čistenia odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky
na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
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trasy kanalizačných potrubí umiestňovať prednostne v zelených pásoch, resp. chodníkoch pozdĺž
jestvujúcich i navrhovaných komunikácií,
v rámci rozvoja obce rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN
73 6822 ,,Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 ,,Úpravy
riek a potokov“ a pod.,
v riešení umožniť zadržanie dažďových vôd z rozvojových lokalít v území vsakom do podložia.
Dažďové vody zo striech objektov a pridružených spevnených plôch odvádzať v rámci vlastného
pozemku, prostredníctvom zberných nádrží v kombinácii so vsakovacím zariadením, V prípade
odvádzania dažďových vôd cez vsakovacie zariadenia do podzemných vôd, je potrebné
zrealizovať hydrogeologický prieskum, ktorý musí potvrdiť schopnosť vsakovania do podložia.
Pred vsakovacie zariadenia sa odporúča osadiť zberné dažďové nádrže s využitím vôd na závlahy.
Novonavrhované komunikácie odvodniť do vsaku. Prípadný alterantívny spôsob odvodnenia
komunikácii bude potrebné posúdiť a odsúhlasiť správcom príslušného vodného toku.
Pri odvádzaní zrážkových vôd z rozsiahlejších parkovacích plôch je nutné, aby odlučovače
ropných látok na vyústení vyčistených zrážkových vôd dosahovali hodnotu NEL do 0,1mg/l.

Plynofikácia
Zemný plyn sa v obci v prevažnej miere používa na vykurovacie účely, prípravu teplej vody a na varenie.
Dodávateľom zemného plynu v obci je SPP a.s. Každý odberateľ je vybavený obchodným meradlom na
meranie odobratého množstva zemného plynu. V obci sa nachádzajú tri kategórie odberateľov zemného
plynu. Sú to domácnosti, maloodberatelia a strednoodberatelia respektíve veľkoodberatelia. Zemný plyn
je dodávaný systémom plynárenských zariadení, ktorých prevádzkovateľom je v súčasnosti SPP a.s. OZ
Komárno, napojená VTL plynovodom.
V katastrálnom území obce sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť (DS) prevádzkovaná SPP-D: VTL
prípojka PR Bajč PN25 DN100, STL1 (OP do 100kPa) plynovodná distribučná sieť DS Bajč. DS je budovaná
z materiálu oceľ a PE. Zdrojom zásobovania obce ZP je VTL/STL 1 regulačná stanica RS Bajč o výkone
1200m3/h.
V návrhu ÚPN –obce je potrebné:
 Rešpektovať ochranné pásma všetkých plynových potrubí v zmysle zákona č.656/2004
o energetike § 56
 v nadväznosti na územnoplošný rozvoj sídla, urbanistickú koncepciu rozvoja obytnej, výrobnej a
rekreačnej funkcie navrhnúť doplnenie plynofikačnej siete, vrátane nových rozvojových lokalít,
 plynofikáciu navrhovaných území riešiť koncepčne zriadením distribučných PZ v zmysle Zákona
č. 50/1976 Z.z. a Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z., distribučné PZ situovať na verejne prístupných
pozemkoch prednostne pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných dopravných komunikácií a
koridorov,
 pri umiestňovaní novej zástavby zachovať a zohľadniť ochranné a bezpečnostné pásma
jestvujúcich PZ, a rešpektovať ich pri navrhovaných, prípadne i prekladaných distribučných PZ
tak, ako ich ustanovujú § 79 a § 80 Zákona NR SR č. 251/2012Z.Z.,
 trasy nových plynovodov umiestňovať prednostne v zelených pásoch, resp. chodníkoch pozdĺž
jestvujúcich i navrhovaných komunikácií.
Elektrifikácia
Vybavenie obce Bajč elektrickou energiou je zabezpečované systémom transformačných staníc,
ktoré sú napojené na 22kV vzdušné vedenie. Napojenie je prevedené lúčovým systémom, ten ale
predstavuje nižší stupeň zabezpečenia dodávky elektrickej energie a taktiež aj menšiu kvalitu dodávanej
energie. Limit hospodárneho využitia transformačných staníc (TS) je vo väčšine existujúcich TS
prekročený. Ďalší odber respektíve zvýšenie odberu elektrickej energie v obci bude možné len výmenou
TS za väčšie jednotky, prípadne vybudovaním nových TS. Všetky elektrické siete, verejné osvetlenie a aj
TS sú v pomerne dobrom stave. Pre prípadné nové investičné zámery v obci bude treba riešiť
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rekonštrukciu elektrickej siete, hlavne čo sa týka osadenia nových TS, prípadne rekonštrukciou
existujúcich TS. Možné je aj zvýšiť prenosovú schopnosť niektorých úsekov nízkonapäťového vedenia.
V celom katastri sa nachádza celkovo 12ks Transformačných staníc z toho 7ks vo vlastníctve obce.
V návrhu ÚPN –obce je potrebné:
 koncepčne riešiť elektrifikáciu nových rozvojových lokalít a prípadné vybudovanie ďalších
trafostaníc.
 Riešiť rekonštrukciu elektrickej siete
 Riešiť rekonštrukciu existujúcich transformačných staníc
 Zväčšenie kapacít jednotlivých TS
 v rámci riešenia zohľadniť a rešpektovať existujúce energetické zariadenia a siete vrátane ich
ochranných pásiem,
 z hľadiska ochrany trás nadradených systémov tech. vybavenia obzvlášť rešpektovať a zachovať
koridor vedení VVN 110 kV a najmä 400 kV, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,
rešpektujúc zákonom požadovaný charakter územia, t.z. mimo zastavaného územia obce
nezaraďovať pozemky v ochrannom pásme vedenia ako rekreačné a oddychové oblasti,
 uprednostniť zvýšenie výkonu úpravou jestvujúcich trafostaníc pred budovaním nových TS,
 v prípade potreby navrhnúť nové trafostanice a rozvody NN pre nové rozvojové lokality,
 posúdiť možnosti a podmienky postupného preloženia existujúcich vzdušných stĺpových
elektrických rozvodov v rámci zastavaného územia obce do zeme,
 nové trafostanice uvažovať prednostne ako kioskové,
 trasy nových káblov umiestňovať prednostne v zelených pásoch, resp. v chodníkoch popri
jestvujúcich a navrhovaných komunikáciách, pri križovaní komunikácií a iných podzemných
inžinierskych sietí sa uložia do ochranných rúr,
 zmodernizovať a rozšíriť sieť verejného osvetlenia v obci, vrátane potenciálnych rozvojových
lokalít.
Telekomunikácie
Telekomunikačné služby sú v obci zabezpečené prostredníctvom digitálnej telefónnej ústredne,
ktorá je napojená na diaľkové káble. Miestna telefónna sieť v obci je vedená káblami v zemi a
samonosnými káblami na drevených stĺpoch. V obci je zriadený aj miestny rozhlas. Rozvod miestneho
rozhlasu je urobený vzdušnými vodičmi na spoločných elektrických stĺpoch nízkeho napätia a na
samostatných oceľových stožiaroch. Reproduktory sú umiestnené na samostatných stožiaroch aj na
betónových stĺpoch nízkonapäťového elektrického vedenia.
V rámci prieskumov a rozborov k územno-plánovacej dokumentácii boli spracované prieskumy
jestvujúcich telekomunikačných zariadení a vedení. Graficky sú tieto zdokumentované vo výkresovej
časti výkr.č. 5 elektrifikácia a telekomunikácie. Digitálna ústredňa sa nachádza v budove pošty. V obci sa
tiež nachádza vykrývač mobilného operátora Orange a T-com a prímače káblovej televízie a internet
Dvory nad Žitavou. Vykrývač T-com sa nachádza na objekte bytového domu nachádzajúceho sa
v severnej časti zastavaného územia obce. Vykrývač mobilného operátora Orange ako aj prímače
káblovej televízie a internetu sa nachádzajú za bytovými domami v severovýchodnej časti obce.
V návrhu ÚPN –obce je potrebné:
 v rámci riešenia zohľadniť a rešpektovať existujúce telekomunikačné vedenia, zariadenia a
objekty verejnej telekomunikačnej siete,
 dodržať ochranné pásmo existujúcich zariadení a sietí (par. 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a
zároveň dodržať ustanovenie par. 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
 pri križovaní a súbehu navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ dodržať priestorovú normu STN
736005,
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rešpektovať zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení,
napojiť nové rozvojové lokality na verejnú telekomunikačnú sieť podzemnými káblovými
rozvodmi,
trasy nových káblov umiestňovať prednostne v zelených pásoch, resp. v chodníkoch popri
jestvujúcich a navrhovaných komunikáciách.

12.
Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu
prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a všetkých ďalších chránených území a ich
ochranných pásiem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia
Charakteristika krajiny riešeného územia
Geológia
Obec Bajč leží v Podunajskej nížine medzi riekami Nitrou a Žitavou. Rieka Žitava zasahuje do
severozápadnej časti katastra obce.
Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 121 metrov nad morom, v celom katastri sa nadmorská
výška pohybuje v rozmedzí 113 - 150 metrov nad morom. Kataster obce leží na nive rieky Žitavy,
juhovýchodná časť je umiestnená na nižších terasách s rozsiahlymi dunovými návejmi viatych pieskov a
piesočných spraší. V pôdnom zložení prevládajú lužné a nivné pôdy, na pieskoch sa vyskytujú pôdy
mačinové. Kataster mimo zastavaného územia je odlesnený, na nive sa nachádzajú menšie lužné lesy.
Geologický podklad lokality obce tvoria neogénne súvrstvia, ktoré siahajú prakticky po celej Podunajskej
nížine do väčších hĺbok. Striedajú sa v nich tenké vrstvy pieskov a mäkkých pieskovcov, ktoré sú hrubé
do 1 metra s vrstvami ílov o hrúbke 20 až 30 metrov. Vrstvy pieskov sú nositeľmi artézskych vôd.
V riešenom katastri sa:
Eviduje ložisko nevyhradeného nerastu LNN (4226)
neevidujú staré banské diela v zmysle §35 ods.1, zákona č.44/1988
nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast
nie sú zaevidované zosuvy
Zrnitosť
Z hľadiska zrnitostnej triedy sa jedná o pôdy hlinito-piesčité až ílovito-hlinité (Atlas krajiny SR, 2002).
Pôdne typy
V katastri obce Bajč sa nachádzajú regozeme, černozeme a čiernice(Atlas krajiny SR, 2002).
Klimatické pomery
Obec Bajč sa nachádza v teplej nížinnej oblasti juhozápadného Slovenska. Nadmorská výška obce je v
rozsahu od 113 do 150 metrov nad morom. Z klimatického hľadiska patrí lokalita katastra obce do teplej
oblasti. Priemerná ročná teplota je 9,9 °C. Čo sa týka priemerných teplôt v zime a v lete, v januári
predstavuje priemerná teplota hodnotu -2,1 °C a v júli 20,5 °C. Priemerné množstvo zrážok je 566 mm.
Pre rozvoj obce, ako je situovanie priemyslu, rekreačných a obytných zón, je potrebná znalosť rozloženia
vetra, jeho smer a rýchlosť. Početnosť a sila vetrov je určená hlavne orografickými pomermi, ktoré
popisujú charakteristiku reliéfu založenú najmä na jeho vzhľade. Najčastejšie prevládajú vetry
severozápadne-juhovýchodného smeru a severo-južného smeru.
Vodné toky a vodné nádrže
Západne od obce preteká rieka Žitava v smere od severovýchodu na juhozápad. Tok rieky je upravený.
Do rieky Žitavy vteká z východnej strany Pribetský kanál. Do Pribetského kanálu severovýchodne od
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intravilánu obce vteká Vlkanovský kanál. V obci sa nachádzajú vodné plochy, bez využitia, je potrebné
ich prečistenie a obnova. Jedna vodná plocha je v súkromnom vlastníctve.
Flóra
Podľa fytogeografického členenia patrí k.ú. Bajč do dubovej zóny, nížinnej podzóny a rovinnej oblasti.
Z potenciálnej vegetácie sa tu nachádzajú jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek
(tvrdé lužné lesy), vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy), dubové
a cerovo-dubové lesy, karpatské dubovo-hrabové lesy, nížinné hygrofilné dubovo-hrabové lesy.
V obci a v katastri obce sa nachádzajú viaceré interakčné prvky. Sú to topoľové plochy na nivách,
agátové lesíky na pieskových dunách, stromové porasty pozdĺž poľných ciest alebo medzí, vyhradené
areály hospodárskych dvorov poľnohospodárskych podnikov a škôl, cintorín, vinohrady, sady a kanály s
brehovými porastmi.
Požiadavky na ochranu prírody a krajiny
Na celej ploche katastra z pohľadu zákona NR SR 543/2002 Z.z sa vzťahuje prvý stupeň územnej ochrany
(§12).
Nachádza sa tu chránené vtáčie územie Dolné Považie, biokoridor regionálneho významu rieky Žitava
a biocentrum regionálneho významu, biokoridory lokálneho významu jednotlivých kanálov. V časti
Chrasť sa nachádza Chránený strom Dub plstnatý (Quercus pubescens) a Platan javorolistý (Platannus
orientalis).
V návrhu ÚPN –obce je potrebné:
 Dodržať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné právne normy (STN 736822, STN 752102),
 Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokom a jeho hrádzami odsúhlasiť
s Slovenským vodohospodárskym podnikom,
 Udržať resp. zvýšiť ekologickú stabilitu územia nelesnou vegetáciou (verejnou zeleňou),
Zabezpečiť výsadbu prirodzených drevín a krovín,
 Zvýšiť podiel ekologicky stabilných plôch aj na iných plochách,
 Pri prípadnom zásahu do možných biotopov dodržiavať §6 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, týkajúci sa náhradných revitalizačných opatrení,
 Vzhľadom na súčasný charakter riešeného územia je žiaduce okrem regionálnych prvkov ÚSES
zabezpečiť ochranu ekologickej stability ekosystémov na základe prírodných daností ako
ekostabilizujúce opatrenia v predmetnom území navrhnúť ďalšie ekostabilizujúce prvky
(biocentrá a biokoridory) miestneho významu s cieľom zníženia pôsobenia stresových faktorov
a zároveň zvýšenia podielu ekologicky významných segmentov v rámci územia obce,
 chrániť a rešpektovať všetky uvedené prírodné a krajinné prvky, nové územia navrhovať s
ohľadom na jestvujúce krajinno-ekologické podmienky územia,
 rešpektovať typické krajinné štruktúry (tradičné vidiecke záhrady, vegetačné prvky popri hranici
katastra, aleje pri komunikáciách, a pod.),
 podporiť a rešpektovať vyhradenú zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti, súkromnú zeleň,
(regionálne prvky v súlade s vidieckym typom krajiny a tradíciou, predzáhradky a pod.) ,
 doplniť zeleň v zastavanom území vo verejných priestranstvách a okolo zastavaného územia,
 zeleň navrhovať v druhovej skladbe zodpovedajúcej lokalite, resp. regiónu.
 V rámci priestorového usporiadania v zmysle ust. §49 ods. 2 zákona č.364/2004 Z.z. záväzne
rešpektovať 10,0m pobrežný pozemok (ochranné pásmo hrádze) od vzdušnej päty hrádze Starej
Žitavy, ktorá je vodohospodársky významným vodným tokom v správe SVP, š.p. Do
vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej
infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň
z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu pre údržbu koryta a z dôvodu
povodňovej prevencie.
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Z dôvodu údržby korýt (zachovania ich projektovanej kapacity) je nutné rešpektovať obojstranné
nezastavané 5,0m pobrežné pozemky od brehovej čiary všetkých odovodňovacích kanálov
v katastri. Čo je podmienkou na zabezpečenie prístupu ťažkej mechanizácie správcu toku ku
korytu.
Z hľadiska protipovodňovej ochrany je nutné zachovať všetky vodohospodárske objekty v k.ú.
Bajč (odvodňovacie kanály, ochranné hrádze, stavidla)

Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva
Pamiatkový urad Slovenskej republiky v katastrálnom území obce neeviduje žiadne nehnuteľné
národné kultúrne pamiatky ani ipamiatkové územia.
Územie sa nachádza v oblasti, v ktorej sa našli doklady osídlenia pochovávania z viacerých pravekých
a historických období dejím ľudstva:
Najdôležitejším východiskom archeologickej topografie rekonštrukcie historickej krajiny sa dodnes
používa 2. Vojenské mapovanie z prvej polovice. Na základe uvedeného je zrejmé, že prírodné
podmienky obklopuj=ce osídlenie ľudských spoločenstiev ovplyvnila rieka Žitava, ktorá v tejto časti sa
rozvetvila do mnohých korýt, meandrovite sa vlnila, trochu ďalej, kde sa inundačné územie zúžilo, znovu
sa spájala do jedného koryta. Inundačné územie sa rozprestieralo miestami aj na šírku 2,5km, miestami
sa zas zúžilo na 0,5 až 1km, kým samotná rieka mohla mať miestami šírku maximálne 40m. Kým ľavý
breh rieky Žitavy ohraničovala pririečna vysoká duna, na ľavom brehu inundácia duna prechádza do
obývateľnej výšky plynulejšie. Pri obecnej časti Vlkanovo (podľa vojenského mapovania „PustzadFarkasd“), ktorá sa nachádza v severnej časti katastrálneho územia sa nachádzal na rieke Žitava ostrov
zvaný „Fuzes Domb“, t.j. Vrbový kopec, okolo ktorého mohla obtekávať rieka z oboch strán. Samotná
obec Bajč, ktorá tiež toho času bola pomenovaná pustatinou („Puszta-Baics“) tvorili pôvodne iba dva
rady domov. Okrem toho k obci patria ešte časti nazývané na vojenskom mapovaní ako „Kotelnica“, na
západ od bývalej rieky Žitava, a ovčiareň pod menom „Schaferei“ je vyznačená v priestore dnešnej časti
Chrasť. Okrem uvedených sú v katastrálnom území uvedené polohy „Horne Luki“, dnešná poloha
Púchod, „Diszno-Kert“ alebo južnejšie „Wild-Schwein Garten“, dnešná poloha Diviače, obe južnejšie od
obce Bajč, ďalej medzi Bajčom a časťou Vlkanovo „Fatzán-Kert“, čiže Bažantnica, východne od Vlkanova
poloha Kis-Banasza, ktorá zrejme označuje polohu Michalovo. Rieka Žitava bola za posledných 200 rokov
z dôvodu vodohospodárskych usporiadaní zmenená na nepoznanie.
Ako sa hore uvádza, osídlenie katastrálneho územia Bajč sa sústredilo najmä pozdĺž ľavobrežných dún
rieky Žitava, zriedkavejšie na pravobežných pieskových kopcoch (napr. nálezisko známe v časti Kotelnici).
Okrem uvedených sa husto osídlil bývalí polostrov, alebo ostrov Fuzes domb. V medzivojnovom období
náleziská v polohách Kotelnica a Vlkanovo sú už známe. Tieto náleziská v rámci prieskumov istotne
navštívili archeológovia toho obdobia Bela Szoke a Štefan Janšák. V roku 1987 Priska Ratimorská
(Praveké a stredoveké loakality v Bajči. In:Spravodaj Oblastného podunajského múzea v Komárne 6, s.513) spracovala archeologickú topografiu katastrálneho územia Bajč. Ona vo svojom spracovaní uviedla
18 pravekých a stredovekých nálezísk. V roku 1994 Ladislav Veliačik a Peter Romsauer zaznamenali
a zmapovali vo svojom spracovaní (vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových
polí na západnom Slovensku. I- Katalóg, s.15-17) až 19.archeologických nálezísk z obdobia mladšej
a neskorej doby bronzovej z územia Bajču. V roku 1989 vyšlo spracovanie D. Bialekovej a kol.
O stredovekých náleziskách Slovenska (Pramene k dejinám odídlenia Slovenska z konca 5. Až z 13.
Storočia I, s112-113), v ktorom sa uviedlo 6. Stredovekých archeologických nálezísk. Napriek tomu
k najkomplexnejšiemu spracovaniu stredovekých nálezísk na území Bajča sa uskutočnilo v roku 2002
z pera riaditeľa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, M. Ruttkaya, keď pri
publikovaní výsledkov výskumu v polohe Medzi kanálmi zaoberal sa aj so sidliskovou štruktúrou. Počas
jeho spracovania (Mittelalterliche Siedlung und Graberfeld in Bajč – Medzi kanálmi. In: Slovenská
archeológia 50-2, 2002,s. 2445-322) sa identifikovalo v obci až 39 stredovekých archeologických nálezísk.
Krajský pamiatkový úrad Nitra má vo svojom pracovnom registri z územia katastra Bajč až 63 záznamov.
Na základe uvedených spracovaní sa správny orgán posnažil uvedené údaje zhromaždiť na topografickú
mapu mierky 1:10000. Ako je to z mapovania viditeľné, náleziská sa nachádzajú vo vyšších chránených
polohách v blízkosti vodných tokov. resp. v mieste bývalých riečnych ostrovov a polostrovov.
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Z uvedeného vyplýva, že archeologický výskum v budúcnosti sa má zamerať na skúmanie reťazcov
pieskových dún. Jedná sa takmer o celý intravilán obce Bajč (najmä však severná časť), o celé zastavané
územie častí Vlkanov a Kotelnica. Z neobývaných častí sa línia pravekého a historického osídlenia sa dá
podľa priloženej mapovej prílohy pekne čítať. Ďaľšie, najmä stredoveké osídlenie sa predpokladá v okolí
prirodzených jarkov, ktoré na dnes stratili svoje terénne stopy. Na uvedených dunách v katastrálnom
území Bajč bolo zistené takmer kontinuálne osídlenie od obdobia mladšej doby kamennej až dodnes.
Ďaľšie pamiatky:
 Kostol Jána Krstiteľa – ide o prestavaný kaštieľ z roku 1790, ktorý bol prestavaný v rokoch 18271830, čím sa táto stavba považuje za najstaršiu stavbu v obci. Prestavba kostola bola realizovaná
na pokyn arcibiskupa Rudnaya na základe projetku Packh Jánosa. V roku 1945 sa zničilo pôvodné
zariadenie kostola a o rok neskôr bol kostol opäť vysvätený biskupom Ambrózom Lazíkom. Nad
vhodom sa nachádza mramorová doska označujúca rok výstavby kostola. Maľby v kostole
pochádzajú z roku 1960 a sú dielom miestneho maliara. Orgán pochádza z roku 1920 a bol
vyrobený novozámockým majstrom Ferenczom Tatingerom. Najväčší spomedzi 3 zvonov
pochádza z roku 1860.
 Kríž vedľa kostola – bol osadený miestnymi veriacimi v roku 1926
 Ružový mramorový stĺp – umiestnený pred kaštieľom, pôvod nie je známy, podľa nápisu bol
postavený v roku 1877
 Kamenný kríž – popri ceste smerom na Štúrovo, postavený v roku 1865
 Križ na cintoríne – je z ružového mramoru a pochádza z roku 1819
 Pomník padlých v I. a II. Svetovej vojne – bol odhalený v roku 1997, architekt Ing. Istenes Jozef,
akademický sochár Július Mag). Ideový zámer výtvarného riešenia vychádza z formovania
pamätníka ako brány života a smrti, postavenej z leštenej sivej žuly. V otvore brány je
umiestnený bronzový reliéf ľudských hláv v životnej veľkosti – obetí svetových vojen. Reliéf, však
bol v roku 2003 odcudzený.
 Pamiatková mramorová tabuľa Simora Jánosa – sa nachádza na budove postavenej v roku 1885
(toho času obytný dom so s.p. číslom 93)
 Pomník československých legionárov – sa nachádza vedľa kostola a bol postavený úradníckym
zborom cirkevných veľkostatkov a v roku 2006 bol obnovený za pomoci príspevku Ministerstva
vnútra SR.
 Kúria v osade Chrasť – obydlie správcu arcibiskupského majera, postavená v 80. Rokoch 19. Stor.
Jánom Simorom. Po roku 1945 budova bola využitá pre rôzne účely ŠM (kancelária, agitačné
stredisko a pod.) Pri kúrii je pekný prírodný park, v blízkosti ktorého rastie chránený strom dub
plstnatý (Quercus pubescens)
 Sýpka s pamätnou tabuľou z ružového mramoru – nachádza sa v osade Chrasť
 Vodná veža – vytvorená z neomietnutých tehál v osade Chrasť
 Zvonica drevenej konštrukcie – nachádza sa v osade Kotelnica, je krytá šindľovou stanovou
strechou postavená v r. 1949 miestnymi veriacimi, v r.2004 bola obnovená a znovu vysvätená.
Miestne pamätihodnosti ich ochrana a nakladanie s nimi:
Objekty uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku, ako i iné objekty s kultúrno-historickou hodnotou
(vrátane drobnej architektúry) môže obec chrániť ako miestne pamätihodnosti vytvorením a odborným
vedením evidencie pamätihodností v zmysle §14 ods. 4 pamiatkového zákona. Sem možno zaradiť
okrem nehnuteľných a hnuteľných veci aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti,
názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Vytvorený
zoznam evidovaných pamätihodností obce, obec predloží na odborné a dokumentačné účely krajskému
pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci predloží zoznam aj stavebnému úradu.
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V návrhu ÚPN – obce je potrebné:
 rešpektovať a chrániť kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF SR, ako aj ich historicky založené väzby
v urbanistickej štruktúre obce,
 rešpektovať aj ostatné objekty, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (solitéry s historickou a
kultúrnou hodnotou, ktoré patria medzi pozoruhodnosti obce a dotvárajú jej kolorit),
 Pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie
pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné v zmysle § 37 pamiatkového
zákona vykonať záchranný výskum. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje
Krajský pamiatkový úrad Nitra na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, alebo z
vlastného podnetu.
Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín
V riešenom území sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu LNN (4226). Nachádza sa na
hranici katastra medzi mestom Nové Zámky a obce Bajč. Ložisko sa v prevažnej miere nachádza
v katastrálnom území mesta Nové Zámky. Avšak svojím juhovýchodným cípom zasahuje do
katastrálneho územia obce Bajč. Jedná sa o lokalitu pre ťažbu štrkopieskov a pieskov. Správcom je
AGROSPOLAQUA s.r.o., Černík. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa §7 banského zákona súčasťou
pozemku. Ochranu a racionálne využívanie nerastného bohatstva upravuje zákon č.44/1988Zb.
o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, zákona č.44/1988 sa v k.ú nenachádzajú.
Požiadavky na zabezpečenie ekologickej stability územia
Na celej ploche katastra z pohľadu zákona NR SR 543/2002 Z.z sa vzťahuje prvý stupeň územnej ochrany
(§12).
§12 zákona č. 543/2002 Z.z. - Prvý stupeň ochrany
Na území Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31, platí prvý
stupeň ochrany, podľa ktorého sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
a) vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä na ich
úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, okrem
vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,
b) rozšírenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného územia obce
s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo po
dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, druhov uvedených v schválenom lesnom hospodárskom
pláne alebo druhov pestovaných v poľnohospodárskych kultúrach,
c) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce
mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady,
d) leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív,
e) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,
f) likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,
g) zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktorým sa
môže biotop poškodiť alebo zničiť,
h) vyradenie ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie do užívania na účely podnikania v osobitnom
režime.
Ekologická stabilita územia: Územie je málo ekologicky stabilné, v území prevažuje poľnohospodárska
pôda predovšetkým orná. V katastri prevláda veľkoplošné hospodárenie. Z ekostabilizačných prvkov má
najväčší význam regionálne biocentrum, regionálny biokoridor rieky Žitava, biokoridor lokálneho
významu Príbetského kanála. V obci čať Chrasť sa nachádza chránený strom Dub plstnatý (Quercus
pubescens) a Platan javorolistý (Platannus orientalis).
Podľa ÚP regiónu Nitrianskeho kraja do riešeného katastrálneho územia zasahuje biocentrum
regionálneho významu a biokoridor regionálneho významu (rieka Žitava).
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Do katastrálneho územia obce Bajč čiastočne zasahuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie –
vyhlásené vyhláškou životného prostredia SR z 12.10.2006 č.593/2006 Z.z.:
CHVU Dolné Považie sa nachádza v juhozápadnej časti SR, v Nitrianskom kraji, v okresoch
Komárno a Nové Zámky. CHVU je vymedzené ako rozsiahle a členité územie, ktoré tvoria dve
samostatné časti. Menšia severná časť sa nachádza západne od mesta Šurany, pričom južnou hranicou
obchádza Tvrdošovce a na severe siaha po Rastislavice. Južná časť sa nachádza približne medzi mestami
Komárno na juhu, Hurbanovo na východe, Kolárovo na západe a Nové Zámky v centrálnej časti na
severe, pričom smerom na severozápad pokračuje výbežok až po Palárikovo a na severovýchod po
Šurany. Z územia sú vyňaté zastavané územia obcí, ktoré sú situované vo vnútri CHVU.
Správca územia je S-CHKO Dunajské Luhy. Identifikačný kód lokality je SKCHVU005 s výmerou
32 359,9ha. Dolné Považie je jedným z piatich území na Slovensku pre hniezdenie druhov sokol
červenonohý (Falco vespertinus), krakľa belasá (Coracias garrulus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus),
ľabtuška poľná (Anthus campestris), strakoš kolesár (Lanius minor) a ďateľ hnedkavý (Dendrocopos
syriacus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis),
penica jarabá (Sylvia nisoria), pipíška chocholatá (Galerida cristata), prepelica poľná (Coturnix coturnix)
a pŕhľaviar čiernohlavý (Sxicola torquata).
Podľa vyhlášky č.593/2006 Z.z. §2 sa za zakázané činnosti v chránenom vtáčom území považuje:
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia,
sa považuje:
a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 31. Júla
okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, údržby ochranného pásma
dráh železničných tratí alebo vykonávania povodňových zabezpečovacích prác alebo povodňových
záchranných prác
b) vykonávanie obnovnej alebo výchovnej ťažby od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad
životného prostredia,
c) vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti
hniezda sokola červenonohého od 1. apríla do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného
prostredia,
d) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy alebo ostatnej zatrávnenej
plochy,
e) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku
f) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý
trávny porast,
g) rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám (štrkovísk,
pieskovní a hlinísk) alebo okrajov miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií, ak tak určí
obvodný úrad životného prostredia,
h) mechanizovaná kosba okrajov všetkých poľných ciest od 1. apríla do 15. júna okrem ciest vedúcich
k zastavaným častiam osád alebo železničných priecestí,
i) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, ostatných
zatrávnených plochách, medziach alebo drevinách rastúcich mimo lesa okrem odstraňovania inváznych
druhov,
j) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní
a hlinísk) alebo na miestnych komunikáciách, alebo účelových komunikáciách, alebo ich okrajoch okrem
miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií vedúcich k zastavaným častiam osád alebo okrem
odstraňovania inváznych druhov,
k) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
Na území sa nachádza Konfliktný uzol č. KN3: Bajč - Vlkanovo
Je to veľmi zložitý a kolízny uzol, kde na malom priestore sa stretáva južný ťah, ťah sever - juh
rýchlostnej komunikácie, existujúce cesty I. a II. triedy a železničná línia, ktoré sa križujú s biokoridormi
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rieky Žitavy, Príbetského kanála a regionálneho biocentra pri obci Bajč. Navrhované dopravné línie sa
stanú bariérou pre fungovanie ÚSES.
Odporúčania z ÚPR-NR:
• vypracovať zámer podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(EIA)
• pri výbere navrhovaných dopravných línií zohľadniť aj kvalitu pôdy,
• zatiaľ hľadať nové riešenie pre stavbu dopravných línií.
Za biocentrum sa považuje geoekosystém alebo skupina geoekosystémov, ktorá 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.
V návrhu ÚPN –obce je potrebné koncepčne riešiť :
 ochranu ekologickej stability územia – zalesňovaním čo najviac plôch
 jestvujúce torzá plôch sprievodnej zelene zachovať a riešiť ich ozelenenie s cieľom zvýšiť podiel
zelene v krajine
 jestvujúce plochy vegetácie v obci zachovať a riešiť ich možné rozšírenie
 v krajine podporiť výsadbu ovocných drevín, najmä podporiť výsadbu tradičného genofondu
úžitkových drevín v krajine a urbárnom prostredí
 v návrhoch IBV uvažovať s uličnou výsadbou stromov
 Vo výrobných areáloch jestvujúcich i navrhovaných uplatniť po obvode zeleň s hygienickou
funkciou
 Podporiť ochranu biokoridorov a biocentier

13.
Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického
vybavenia
V riešenom území sa nachádzajú tieto nadradené systémy dopravného vybavenia:
 cesta I. triedy I/64
 železničná trať
 rieka Žitava
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
• v návrhu ÚPN rešpektovať a dodržať koridory uvedených nadradených systémov
• rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma technických a dopravných sietí a ich zariadení a
prekládky týchto sietí a zariadení pripravovať len v súčinnosti s príslušným správcom
• v riešení územného plánu premietnuť všetky ostatné ochranné pásma podľa osobitných predpisov

14.
Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany
pred povodňami, civilnej ochrany obyvateľstva.
Záujmy obrany štátu
Do tejto lokality nezasahujú žiadne záujmové vojensko-obranné územia.
Požiarna ochrana:
V obci nie je požiarny zbor.
Ochrana pred povodňami:
Obec nie je ohrozená povodňami

33

ÚPN-O BAJČ- ZADANIE
K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra

Civilná ochrana obyvateľstva:
Obec ku dnešnému dňu nemá vybudovaný sklad CO, ani vybudované CO kryty.
V zmysle §2 ods.4 vyhl.MV SR č.297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov bude riešené ukrytie obyvateľstva v jednoduchých úkrytoch
budovaných svojpomocne.
V návrhu ÚPN je potrebné:
- zabezpečiť už v štádiu plánovania zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov (prírodné
alebo umelé) s vyhovujúcimi podmienkami na čerpanie vody (§4 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z.
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov)

15.
Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce
s prihliadnutím na historické, kultúrne, urbanistické a prírodné podmienky územia,
vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
Požiadavky na riešenie priestorového a funkčného využitia územia
Obec Bajč sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v severnej časti okresu Komárno. Obec je
vzdialená približne 22 km od mesta Komárno a približne 8 km od mesta Nové Zámky. Prvá písomná
zmienka o obci je z roku 1312. V rámci územno-správneho členenia patrí obec Bajč do Nitrianskeho kraja
a okresu Komárno.
Hranica katastrálneho územia obce susedí s katastrami Nové Zámky, Nesvady, Imeľ, Bohatá, Dulovce,
Pribeta, Dubník a Dvory nad Žitavou. Katastrálne územie má výmeru 3648 ha. Územie obce Bajč je
vymedzené hranicami zastavaného územia obce k 1.1.1990 a hranicami katastrálneho územia obce. K
31.12.2015 mala obec 1253 obyvateľov.
Obec Bajč je z hľadiska štruktúry osídlenia hromadná cestná dedina. Nové zástavby rodinných domov sa
vyskytujú po celom obvode intravilánu. Ide prevažne o zmiešanú zástavbu. Tá vznikala a neustále
prebieha postupným rekonštruovaním a dostavbami pôvodnej obytnej zástavby. Výškové zónovanie je
typické pre vidiecke sídla. Objekty majú prevažne jedno až dve podlažia. V zastavanom území obce sa
nachádza aj viacbytová domová štruktúra.
Obec Bajč je charakterizovaná ako vidiecky priestor. Obcou prechádza prieťahová komunikácia - štátna
cesta I/64 Nitra - Nové Zámky – Komárno. Táto skutočnosť, ako i vhodné prírodné a klimatické
podmienky vytvárajú dobrý predpoklad, že obec, ktorá sa nachádza na významnom cestnom ťahu I/64
Nitra – Nové Zámky – Komárno a v blízkosti dvoch okresných miest – Komárna a Nových Zámkov, má
predpoklady ďalšieho rozvoja.
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
 stanoviť regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia tak, aby
vymedzili plochy a priestranstvá s rozvojom verejnoprospešného záujmu a aby rešpektovali
požiadavky stanovené týmto zadaním,
 do regulatívov zapracovať a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všetkých ochranných
pásiem v území,
 z hľadiska funkčného využitia územia je potrebné sa orientovať nielen na rozvoj funkcie bývania,
ako primárnej funkčnej zložky vidieka, ale aj na rozvoj vybavenosti, rekreácie a doplnkovej
funkcie výroby,
 priestorové usporiadanie stanoviť mierou využitia konkrétnych lokalít (indexom), výškovým
limitom, urbanistickou štruktúrou,
 vymedziť vhodné plochy pre ďalší územný rozvoj obce s dostatočnou kapacitou do konca
návrhového obdobia,
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novú výstavbu po vyčerpaní vhodných plôch v rámci zastavaného územia umiestňovať
prednostne na nepoľnohospodárskej pôde, alebo poľnohospodárskej pôde menej využiteľnej
pre poľnohospodársku výrobu z hľadiska jej úrodnosti a lokalizácie, a tiež v priamej nadväznosti
na existujúce zastavané územie,
vytvoriť ťažiskový priestor obce - centrum s charakteristickými prvkami pre stred sídla,
v širšom centre obce nevyčleňovať plochy pre prevádzky, ktoré by mohli neprimeraným hlukom,
zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov centra obce, ako aj iných obyvateľov obytných
lokalít,
v potenciálnych rozvojových lokalitách vyčleniť plochy pre potrebnú drobnú občiansku
vybavenosť vrátane dostatočných plôch zelene,
v potenciálnych rozvojových obytných lokalitách realizovať výstavbu bytov formou
malopodlažnej zástavby RD,
rešpektovať existujúce funkčné zónovanie obce - nenavrhovať nové plochy pre výrobu v rámci
obytného územia, resp. v kontakte s obytným a rekreačným územím,
podľa par. 47, ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. a Vyhl. č. 528/2007 do záväznej časti ÚPN uviesť
povinnosť pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika,
podľa par. 15, ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska vo
vzdialenosti 50 m od oplotenia, v tomto pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy,
okrem budov, ktoré poskytujú služby spojené s pohrebníctvom.
Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu - v ďalšom stupni PD
rešpektovať zákon 532/2002 pri výstavbe alebo rekonštrukcii objektov

16.
Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry
a výroby
Bývanie
V obci Bajč tvorí sídelnú štruktúru výstavba z rodinných domov, ktoré prevažujú nad ostatnými objektmi.
Po r.1950 sa začali stavať domy štvorcového pôdorysu so stanovou strechou. V 70-tych rokoch minulého
storočia sa začala presadzovať výstavba 2- podlažných nových rodinných domov s využitím poschodia,
prípadne aj s podpivničením, v 80-tych rokoch sa stavali častejšie domy so sedlovými strechami
s využitím podkrovia.
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
 navrhnúť novú obytnú štruktúru pre rozvoj v rámci celej obce a podľa potreby aj mimo hraníc
zastavaného územia vo všetkých smeroch a v náväznosti na exist. bývanie, občianskú
vybavenosť, rekreáciu, šport, výrobu s rešpektovaním ochranných pasiem.
 regulačne usmerniť výstavbu nových a rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich objektov tak, aby
sa zlepšil architektonicko-urbanistický obraz obce a zvýšila sa aj kvalita výstavby a jej výtvarnokompozičný charakter a úroveň bývania. Uprednostniť by sa mali voľné parcely a prieluky
v zastavanom území obce.
Občianska vybavenosť
Možno ju rozdeliť na komerčnú a nekomerčnú. Základná občianska vybavenosť je zastúpená
v postačujúcej miere. Dostupnosť vyššej občianskej vybavenosti je v priľahlom meste Nové Zámky.
Veľkým mínusom pre obec je nefunkčný kultúrny dom, ktorý je však už toho času v rekonštrukcii. Na
rôzne kultúrno-spoločenské udalosti organizované obcou sa využíva areál futbalového ihriska a jedáleň
miestneho Domova služieb. Aj keď, je zastúpenie základnej vybavenosti v obci postačujúce , je potrebné
podporovať všetky aktivity, ktoré pomôžu k pozdvihnutiu životnej úrovne obce.
Komerčná vybavenosť je v obci zastúpená týmito zložkami :
 Pohostinstvo
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Potraviny
Mini Potraviny
Pohostinstvo+ubytovanie
f. Agrall
Stavebniny
Predaj mäsa a mäsových výrobkov
f.Virex
f. Belemit

Nekomerčnú vybavenosť tvoria :
 Obecný úrad
 Základná škola
 Materská škola
 Kostol
 Kultúrny dom
 Dom smútku + cintorín
 DSS - Margaréta
V návrhu ÚPN obce je potrebné pre občiansku vybavenosť:
 Počítať s rozvojovými plochami nižšej aj vyššej občianskej vybavenosti či už v samostatných
lokalitách alebo v rámci zmiešaných lokalít s bývaním v bytových alebo rodinných domoch.
 podporovať rozvoj občianskej vybavenosti najmä vo forme polyfunkcie s bývaním, nadviazaním
na existujúcu štruktúru občianskej vybavenosti,
 obci Bajč chýba centrálny priestor so zhusteným zastúpením zariadení OV, ktorý by slúžil ako
centrum obce - z tohto dôvodu je stanovená požiadavka na riešenie budúceho centra obce
identifikáciou priestoru námestia (resp. centrálnej ulice) s posilnením spoločenských kontaktov,
podporou obchodu a služieb, skvalitnením verejného priestoru a vytvorením hodnotného
zhromažďovacieho priestoru obklopeného parkovou zeleňou a úpravami,
 centrálnu zónu obce definovať ako územie zmiešané so zastúpením funkcií bývania i
občianskeho vybavenia,
 nové zariadenia občianskej vybavenosti umiestňovať prednostne do centrálnej časti obce,
 navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú vhodné na rozvoj služieb a
všetkých zariadení občianskej vybavenosti (takých, ktoré nie sú v rozpore s koncepciou rozvoja
ostatných - ale najmä obytnej - funkčných zložiek sídla),
 vymedziť plochy pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti aj v rámci niektorých
novovytváraných rozvojových lokalít pre zabezpečenie požiadaviek dennej potreby ich budúcich
obyvateľov,
 vymedziť plochu pre budúce rozširovanie cintorína,
 pri novej výstavbe rešpektovať požiadavky kvality bývania dodržiavaním ochranných pásiem od
zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry, výrobných prevádzok, a pod., rešpektovať
ochranné hygienické pásmo vo vzdialenosti do 50 m od oplotenia cintorína.
 Rekonštrukcia centra obce

Rekreácia a šport
Základnú obecnú výbavu pre telovýchovu a šport predstavuje futbalové ihrisko. V obci je aktívna
Telovýchovná jednota Dynamo Bajč. Vedľa futbalového ihriska sa neskôr postavilo multifunkčné ihrisko.
Celý areál je predovšetkým určený na športové vyžitie, ale sú tu umiestnené aj tri sociálne byty. Okrem
toho sa tu každoročne organizujú rôzne kultúrne podujatia. Najrozsiahlejším kultúrno-spoločenským
podujatím obce sú obecné Dni. Okrem toho obec organizuje aj rôzne podujatia na deň detí, maškarný
ples, ústa k starším, príchod Mikuláša, silvestrovská zábava a inak terminované zábavy. Priestorové
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pdomienky pre kultúrnu činnosť v obci však nie sú vyhovujúce. Obec nemá priestory najmä pre
interiérové podujatia. Táketo podujatia sa konajú v jedálni miestneho Domova sociálnych služieb.
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
 vytypovať plochy pre športovo-rekreačné aktivity detí a mládeže i dospelej populácie
 stanoviť 50m ochranné pásmo pohrebiska podľa zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní( živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, v ochrannom pásme pohrebiska nenavrhovať budovy.
 Vybudovanie cyklotrasy, zokruhovanie s príležitostným napojením na sieť cyklotrás.
 orientovať sa na vytváranie podmienok pre rozvoj vidieckej turistiky, agroturistiky, cykloturizmu,
pre ktoré je potrebné dobudovať sieť služieb a vybavenosti pre vytvorenie adekvátneho
rekreačného zázemia nielen pre obec, ale aj pre jej okolie, vybudovať sieť cyklistických trás na
prepojenie obce s okolitými sídlami,
 rezervovať plochy pre oddychové aktivity a verejnú parkovú zeleň, navrhnúť rekultiváciu
súčasných plôch,
 navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú vhodné na rozvoj rekreačnošportových aktivít a služieb,
 umožniť umiestňovanie malých prevádzok vrámci zastavaného územia a prevádzok obchodu a
služieb a prechodného ubytovania v kombinácii s bývaním,
 podporovať rozvoj všetkých rekreačno-športových aktivít v obci,
 podporovať rozvoj agroturistiky
 vytvorenie oddychovej zóny v centrálnej časti obce
 zvýšiť ubytovacie kapacity pre rozvoj turistickej rekreácie
 na rybníkoch podporovať rozvoj rekreácie – člnkovanie a rybárska turistika
Výroba a hospodárstvo
Obyvateľstvo v obci sa v minulosti zaoberalo predovšetkým poľnohospodárstvom . V súčasnej
dobe je poľnohospodárkse družstvo nevyužívané. Jedná sa o bývalý štátny majetok, v súčasnej dobe vo
vlastníctve cirkvi. V obci sa ďalej nachádza firma AGRALL, ktorá sa zaoberá predovšektým dovozom
a predajom poľnohospodárskej techniky. Oba areály sa nachádzajú v centre obce. Ďalej sa v obci
nachádza f. Belemit, pri železničnej stanici, a f. VIREX –výroba, predaj a distribúcia vína.
Málo rozvinuté sú v obci služby, živnosti a tradičné remeslá. Obec by mala plánovite podporiť rozvoj
modernej priemyselnej zóny s novými technológickými procesmi, prípadne podporiť nové aktivity, ako
sú obchodovanie, prevádzkovanie nevýrobného sektoru a pod. Je potrebné aby obec podporovala vznik
každej výrobnej aktivity, ktorá nie je v rozpore s rozvojom obce a jeho funkčnými zložkami a zároveň
pôsobí na životné prostredie obce a širokého okolia, na jej zamestnanosť a sociálno-ekonomické aktivity
obyvateľstva.
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
 podporiť plochy pre rozvoj priemyselnej prípadne poľnohospodárskej výroby v rámci obce aj
celého katastrálneho územia
 vyčleniť plochy pre podnikateľské aktivity v území so špecifikovaním druhu a charakteru
výrobnej činnosti, vyčleniť plochy s obytnou funkciou
 v obci Bajč je potrebné podporovať vznik každej výrobnej aktivity, ktorá nie je v rozpore
s rozvojom obce a jeho funkčnými zložkami a zároveň priaznivo pôsobí na životné prostredie
obce a širokého okolia, na jej zamestnanosť a sociálno-ekonomické aktivity obyvateľstva,
 podporovať rozvoj malého a stredného podnikania,
 umožniť umiestňovanie malých remeselných prevádzok v rámci zastavaného územia a
prevádzok obchodu a služieb a prechodného ubytovania v kombinácii s bývaním,
 v územiach určených na rozvoj výroby lokalizovať len prevádzky bez negatívneho vplyvu na
životné prostredie, v ktorých nebudú situované stredné, resp. veľké zdroje znečistenia,
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regulovať chov hospodárskych zvierat v rámci zastavaného územia, drobnochov umožniť len
mimo centrálnej časti obce a v okrajových častiach zastavaného územia, stanoviť regulatívy pre
chov domácich hospodárskych zvierat najmä z hľadiska podnikateľských aktivít samostatne
hospodáriacich roľníkov (najmä v a pri obytných zónach),
pri novej výstavbe rešpektovať požiadavky kvality bývania dodržiavaním ochranných pásiem od
zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry, výrobných prevádzok, a pod., rešpektovať
ochranné hygienické pásmo vo vzdialenosti do 50 m od oplotenia cintorína,
pri prípadnom návrhu výstavby výrobných prevádzok na dotyku s obytnou zónou zabezpečiť
ochranu vnútorného prostredia budov i priľahlého vonkajšieho chráneného územia pred hlukom
z vonkajšieho prostredia.
Navrhnúť vhodné využitie plôch bývalého poľnohospodárskeho družstva

17.
Požiadavky z hľadiska životného prostredia prípadne určenie požiadaviek na
hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie
Rozvoj hospodárskej činnosti človeka priniesol aj v tomto území so sebou výrazné negatívne
zmeny, ktoré vplývajú na životný priestor človeka a na kvalitu životného prostredia.
KÚ obce Bajč nezostalo ušetrené pred poškodením zo strany pôsobenia poľnohospodárskej činnosti v
minulosti. Vznikom JRD došlo k rozorávaniu medzí, sceľovaniu pozemkov , čím sa zrušila pôvodná
prirodzená krajinná štruktúra a bola nahradená veľkoplošnými parcelami a vytvorila monokultúrnu
poľnohospodársku krajinu.
V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží
evidované nasledovné environmentálne záťaže:
Názov EZ:
KN (001)/ Bajč – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ s vysokou prioritou (K>65)
Registrovaná ako:
B environmentálna záťaž
C sanovaná a rekultivovaná lokalita
Rekultivovaná skládka prevádzkovaná za osobitných podmienok, t.j. nespĺňajúca kritériá nar.
vlády č. 606/1992 Zb. a neskorších predpisov, prevádzkovaná najviac do 31.7.2000. Nie sú údaje o
súčasnom stave kontaminácie na lokalite. Na základe získaných poznatkov nie je možné jednoznačne
rozhodnúť, či je lokalita po vykonaní rekultivácie kontaminovaná alebo nie. Chýba monitorovací systém,
rozsah monitorovania je nepreukazný alebo monitoring je neaktuálny. Prírodné podmienky nie sú
vylučujúcim faktorom pre šírenie sa znečistenia. Rekultivačné práce začali v roku 2008, nie sú však
ukončené. Zatiaľ bola prekrytá rekultivačnou vrstvou iba časť skládky. Po úprave povrchu je využívana
ako orná pôda, resp. pasienok. V roku 2015 nenastali na skládke žiadne zmeny. Potvrdená
environmentálna skládka môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďaľšieho využitia. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou
riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
Ovzdušie
Ovzdušie je zaťažované základnými znečisťujúcimi látkami, ako sú tuhé prachové a plynné exhaláty.
Najväčšími producentmi je miestna doprava a poľnohospodárska výroba. Eliminácia týchto vplyvov je
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možná vytvorením izolačnej zelene okolo priestorov výrobných prevádzok a samozrejme aj postupnou
plynofikáciou jednotlivých tepelných zdrojov. V súčasnej dobe však vzhľadom na ceny energií dochádza
na vidieku k návratu ku tuhým palivám, ako je drevo a uhlie, aj keď prevažne len v rodinných domoch
obyvateľstva sídiel.
Záujmové územie nemá veľké zdroje znečistenia ovzdušia. Mobilné zdroje znečistenia ovzdušia sú
minimálne, vzhľadom na fakt, že intenzita dopravy v obci a jej katastrálnom území je nízka. Väčšia záťaž
je pri ceste I/64, ktorá prechádza obcou, ktorú nepriaznivo ovplyvňuje. Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší
sú najmä prachové častice z polí.
Pri rozširovaní zástavby rodinných domov, prípadne bytoviek upozorňujeme na to, aby tieto neboli
v blízkosti prevádzok znečisťujúcich ovzdušie znečisťujúcimi látkami. Taktiež drobné prevádzky situovať
na okraj obce, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny, kde nebudú znepríjemňovať život obyvateľov
hlukom, prípadne zápachom vypúšťaných znečisťujúcich látok. Pri povoľovaní prevádzok tieto povoľovať
v súlade so zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Povrchové vody
V katastrálnom území Bajč sú evidované nasledovné vodné toky:
 Žitava - Je ľavostranným prítokom Nitry a tokom IV. rádu. Je to vrchovinovo-nížinný typ rieky so
širokou riečnou nivou.
 Pribetský kanál – vlieva sa do rieky Žitavy
V k.ú. obce Bajč sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.:
 Vodná stavba „ZP ŠM Bajč“ (evid. Č. 5204 518), ktorá bola daná do užívania v r. 1968 s celkovou
výmerou 792ha. Závlahová stavba pozostáva zo záujmového územia závlahy a podzemných
rozvodov závlahovej vody, ktoré sú rôznych profilov (DN 150, DN200, DN250) a z rôznych
materiálov (PVC, AZC, oceľ). Na povrch sú vyvedené hydranty, vzdušníky, kalníky, ktoré sú
chranené betónovými skružami.
 Kanál Ragonya 1 (evid.č: 5204 206 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1937 o celkovej dĺžke
0,700km v rámci stavby „OP Ragonya 1- Bajč“
 Kanál Ragonya (evid.č. 5204 207 001), ktorý bol vybudovaný v r.1937 o celkovej dĺžke 6,200km
v rámci stavby „OP Ragonya - Bajč“
 Kanál Michalovo 1 (evid.č.:5204 214 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke
7,450km v rámci stavby „OP Michalovo 1- Bajč“
 Kanál Bagókút (evid. Č. 5204 215 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1939 o celkovej dĺžke 3,570km
v rámci stavby „OP Bagókút- Bajč“
 Kanál Vlkanovo (evid. Č.: 5204 216 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1967 o celkovej dĺžke
3,650km v rámci stavby „OP Vlkanovo – Bajč“
 Kanál Veterník (evid. Č.: 5204 217 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1967 o celkovej dĺžke 1,980km
v rámci stavby „OP Veterník – Bajč“
 Kanál Sélhalom (evid. Č.: 5204 218 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1939 o celkovej dĺžke
1,500km v rámci stavby „OP Sélhalom – Bajč“.
Odpady
Tuhý komunálny odpad z obydlí je zbieraný do vlastných nádob a odvážaný na regionálnu skládku.
Nebezpečný odpad sa zberá podľa potreby a odvážaný je do najbližšej spaľovne. Separuje sa papier
a plast podľa vopred určeného rozpisu.
Pri riešení problematiky zneškodňovania komunálnych odpadov z územia obce je potrebné vychádzať z
okresnej koncepcie odpadového hospodárstva. Základom pri riešení situácie s komunálnymi odpadmi je
v prvom rade obmedzenie vzniku odpadov, realizácia kompostovania komunálnych odpadov
biologického pôvodu, zvyšovanie využívania odpadov ako druhotných surovín, likvidácia a sanácia
divokých skládok v obci a realizácia projektu zberu separovaného a nebezpečného odpadu.
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V obci sa nachádzajú odvezené skládky (35), upravené skládky (1) a odvezené/upravené skládky (2)
a opustená skládka bez prekrytia – nelegálna skládka (1).
Obce majú povinnosť separovať opotrebené batérie a akumulátory, odpadné oleje, objemové odpady
a drobné stavebné odpady, oddelené vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín,
elektroodpady z domácností a biologicky rozložiteľné odpady podľa §39 ods. 14 zákona 223/2001 Z.z.
o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2010 sú obce povinné zaviesť separovaný zber papiera,
plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.
Podľa § 18 ods. 3 písm. m zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006
sa zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadov
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a a občianskych združení,
ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na
úseku odpadového hospodárstva
Hluk a vibrácie
Zdrojom hluku je najmä cesta I/64 a železničná trať. Ostatné prevádzky v obci sú z hľadiska hluku
v limitoch.
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
• zabezpečiť dobudovanie splaškovej kanalizácie a celoplošné napojenie obce na kanalizačnú sieť s
cieľom predchádzať znečisteniu podzemných a povrchových vôd,
• urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej zelene a
podzemných vôd,
• eliminovať kontamináciu povrchových i podzemných vôd poľnohospodárskou výrobou
preferovaním ekologického poľnohospodárstva,
• rešpektovať vodohospodárske záujmy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a nariadenia
vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
• z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami rešpektovať platnú vyhlášku MZ SR č. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
• riešiť, aby fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré používajú alebo prevádzkujú
zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií zabezpečili, aby expozícia obyvateľov bola čo najnižšia a
neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc v zmysle ustanovení zákona 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
• rešpektovať ochranné pásmo cintorína do vzdialenosti 50 m od jeho hranice,
• v území neumiestňovať nové veľké zdroje znečistenia ovzdušia a vôd,
• v prípade vzniku nových výrobných plôch určiť, aké prevádzky bude možné v konkrétnych
lokalitách akceptovať z hľadiska následného vplyvu emisií znečisťujúcich látok na okolie z možných
nových stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
• pri problematike ochrany ovzdušia sa riadiť súčasnými platnými predpismi - zákon č. 137/2010
Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov,
• rešpektovať zmenený zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
ŽP,
• navrhnúť novú lokalitu pre zberný dvor odpadu a obecné kompostovisko mimo zastavaného
územia obce,
• navrhnúť výsadbu novej, resp. revitalizáciu jestvujúcej líniovej zelene v k.ú.,
 Nájsť vhodné riešenie eliminujúce záplavové územie v k.ú.,
• navrhnúť revitalizáciu vodných tokov pretekajúcich k.ú.,
• navrhnúť odstránenie/revitalizáciu drobných divých skládok odpadu,
• podporovať opatrenia na zadržanie a spomalenie odtoku vody z krajiny,
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• optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia
na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností a pod.),
• zabezpečiť objektivizáciu radónového rizika stavebných pozemkov pri výstavbe nebytových
budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe
bytových budov v zmysle ustanovení vyhlášky Č. 528/2007 Z.z. ktorou sa stanovujú podrobnosti o
požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia,
• v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
 vybudovanie kompostoviska, ktoré bude riešené v priestoroch mimo bytovej zástavby tak, aby
z dôvodu jeho situovania a prevádzkovania nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu
obyvateľstva zápachom, hmyzom, hlodavcami a pod.
 Návrhnúť odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004
Z.z. a NV SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd,
vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.
 Využívanie alternetívnych a ekologických zdrojov energií
 Dodržiavať platný vodný zákon
 Rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov, vodných tokov
 Pred začatím projektových prác je potrebné požiadať o vytýčenie kanálov v teréne
 Podporiť všetky podnikateľské subjekty v obci k zavedeniu normy ISO 9000 – systém kvality
a ISO 14000 – Environmentálny systém riadenia
 Podporiť ochranu ovzdušia cez znižovanie emisií jednotlivými znečisťovateľmi
 Podporiť využívanie alternatívnych zdrojov energií, najmä biomasy
 zohľadniť pásma hygienickej ochrany od jestvujúcich a plánovaných objektov obťažujúcich okolie
zápachom, nadmerným výskytom hmyzu, hlodavcov apod.
 predpokladaný rozvoj a rozšírenie obytnej zástavby spolu s občianskou vybavenosťou sa bude
realizovať len v lokalitách mimo dosahu pásiem hygienickej ochrany
 v súvislosti s rozvojom výrobných zariadení, tieto budú situované v dostatočnej vzdialenosti od
obytnej zóny tak, aby nemali negatívny vplyv na existujúcu ani navrhovanú obytnú zónu po
stránke hlučnosti, prašnosti, vzniku vibrácií a pod.
 pri navrhovaní športových a rekreačných lokalít tieto budú situované tak, aby rešpektovali
všetky ochranné pásma, negatívne nevplývali na pohodu bývania z titulu hluku a prachu, vibrácií
a neboli negatívne ovplyvnené s plochou komunikácie (I/64)
 cestná sieť v SÚ bude riešená s prihliadnutím na frekvenciu dopravy tak, aby táto svojou
prevádzkou nepriaznivo neovplyvňovala bytovú pohodu a mikroklímu zariadení občianskej
vybavenosti nadmerným hlukom, prašnosťou a otrasmi

18.
Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho a lesného
fondu
Celková výmera katastrálneho územia je 36 475 732m2. Túto plochu delíme na poľnohospodársku pôdu
(25 905 375m2) a nepoľnohospodársku pôdu (10 570 357m2).
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Štruktúra poľnohospodárskej pôdy je nasledovná :
spolu
Orná pôda
23 293 147m2
Chmeľnica
0
Vinica
608 046m2
Záhrady
250 919m2
Ovocné sady
850 333m2
Trvalý trávnatý porast
902 930m2
Poľnohospodárska pôda
25 905 375m2
Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy je nasledovná :
Druh pozemku
spolu
Lesný pozemok
6 950 148m2
Zastavaná plocha
2 004 745m2
Vodné plochy
644 183m2
Ostatná plocha
971 281m2
Nepoľnoh.pôda
10 570 357m2
Lesy v súčasnosti zaberajú 15,05 % a orná pôda tvorí 63,85% z plochy katastra.
Chránené pôdy
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 220/204 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je
potrebné chrániť poľnohospodársku pôdu podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky od 1.-4.
kvalitatívnej skupiny.
Skupiny sú graficky znázornené vo výkrese č.8 „Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES“.
V katastrálnom území sa nachádzajú nasledovné skupiny pôd:
Skupina kvality 1: 0017002, 0017005, 0019002, 0019005,
Skupina kvality 2: 0018003,
Skupina kvality 3: 0020003, 0026002, 0041002,
Skupina kvality 4: 0145002, 0016001,
Skupina kvality 5: 0027003, 0028004,
Skupina kvality 6: 0031002, 0040001, 0040201,
Skupina kvality 7: 0059001
Podľa Z.z. 58/2013 patria podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek boli
vyhodnotené najkvalitnejšie pôdy, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu .
Za najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území Bajč podľa kódu bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sa považujú: 0017002 0017005 0018003 0019002 0019005
0020003 0026002 0041002.
V návrhu ÚPN obce je potrebné:
• v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
vedením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, vlastné fyzické
vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách (výsadba protieróznych pásov, remízok a vetrolamov),
• minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) do 1. až 4. skupiny kvality - v návrhu riešenia pri rozvoji obce a výrobnopodnikateľských zón uprednostniť polohy s horšou kvalitou pôdy, teda nižšou produkčnou
schopnosťou,

42

ÚPN-O BAJČ- ZADANIE
K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra
• zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu BPEJ uvedenú v
osobitnom predpise – Príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a
neoprávnený záber poľnoh. pôdy,
• eliminovať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde zaradenej do zoznamu
najkvalitnejšej poľnoh. pôdy podľa kódu BPEJ, ktorá podlieha plateniu odvodov,
• pre účely novej výstavby využívať prednostne zostatkové plochy v rámci zastavaného územia
obce, po nich plochy priamo nadväzujúce na zastavané územie obce,
• akceptovať a stabilizovať územný rozsah nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie na
poľnohospodárskej pôde,
• na pozemkoch lesného pôdneho fondu alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného
pozemku nevykonávať žiadnu stavebnú činnosť (v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch), celkovo
rešpektovať uvedený zákon o lesoch
• nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy
nevhodným situovaním stavieb,
• lokality pre výrobu navrhovať predovšetkým do jestvujúcich výrobných areálov, po nich na
pozemky, ktoré priamo susedia s existujúcimi výrobnými plochami,
• rešpektovať hydromelioračné stavby,
• rešpektovať zákon č. 57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy,
• rešpektovať Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných
pozemkov v územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkčných lesov.

19.
Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť
v podrobnosti územného plánu zóny
Na základe vyhodnotenia požiadaviek na rozvoj jednotlivých funkčných zložiek, sa až v
nasledujúcom stupni ÚPD vymedzia tie časti územia obce, ktoré sa budú riešiť formou územného plánu
zóny (ak vznikne potreba ÚPN-Z).

20.
Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia
Návrh regulatívov funkčného využívania územia bude stanovený pre potreby organizovania všetkých
činností v území, a to osobitne pre zastavané územie, navrhované rozvojové územie a voľnú krajinu,
prostredníctvom:
 navrhnutej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 navrhnutého systému regulácie:
- regulácie funkčného využitia územia,
- regulácie spôsobu využitia územia,
- regulácie intenzity využitia územia.
V rámci funkčného využívania územia je potrebné špecifikovať:
 prípustné funkčné využitie,
 neprípustné funkčné využitie,
 príp. podmienečne prípustné funkčné využitie.
V prípade potreby bude stanovená špecifická regulácia ako dodatkový regulatív pre potreby
miestneho stavebného poriadku.
Regulatívy musia byť stanovené tak, aby vymedzili plochy a priestranstvá s plánovaným
rozvojom pre verejnoprospešný záujem a aby rešpektovali požiadavky stanovené v tomto zadaní. Pri
návrhu nového riešenia obce je nevyhnutné dodržiavať regulatívy stanovené nadradenou ÚPD.
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia budú sledovať cieľ hospodárneho
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využívania územia v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Budú mať charakter limitov a pravidiel
zakotvených v záväznej časti dokumentácie a odporúčaní, ktoré budú súčasťou smernej časti
dokumentácie.










21.

V oblasti bývania:
o navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú disponibilné na bývanie
o odstránenie staticky narušených a ťažko poškodených objektov
o v prielukách povoľovať dostavby domov a poškodené rekonštruovať.
o stanoviť koeficient zastavanosti
o zadefinovať charakter architektonického výrazu
V oblasti vybavenosti:
o navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú vhodné na rozvoj
podnikateľských aktivít
o formovať centrum v hlavnom referenčnom uzle
o vytvoriť a udržiavať verejné priestranstvá so zeleňou a pešími chodníkmi
V oblasti výroby:
o vytvorenie areálu pre služby, priemysel a výrobu,
o podporovať rozvoj každej výrobnej aktivity vedúcej k vytvoreniu nových pracovných
miest, ktorá je v súlade s požiadavkami na zachovanie zdravého životného prostredia,
o nové plochy pre výrobu umiestňovať na styku s inými jestvujúcimi areálmi podobného
charakteru,
o výrobu, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu životného priestoru občanov,
umiestňovať mimo hranicu zastavaného územia.
o v priemyselných areáloch okrem koeficientu vegetačných plôch stanoviť aj podiel
vysokej zelene
V oblasti športu a rekreácie:
o podporovať rozvoj rekreačno-športových aktivít v obci,
o navrhnúť a regulačne usmerniť spôsob využitia parciel, ktoré sú vhodné na rozvoj
rekreačno-športových aktivít a služieb,
V oblasti zelene:
o vytvorenie ochrannej zelene a sprievodnej zelene pozdĺž potokov a ciest vo voľnej
krajine, a v okolí výrobných a poľnohospodárskych areálov
o navrhnúť vytvorenie nových a udržiavanie jestvujúcich verejných priestranstiev s
parkovou zeleňou a pešími chodníkmi.
o vymedzenie a definovanie charakteru prvkov ÚSES (biokoridory, biocentrá miestneho
významu a pod.)
o stanovenie koeficientu vegetačných plôch a indexu nepriepustnosti.

Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby

V súlade s §108 stavebného zákona, v rámci ďalšieho stupňa ÚPN (Návrh ÚPN-O) bude potrebné
vymedziť plochy pre jednotlivé verejnoprospešné stavby v rámci k.ú. Medzi verejnoprospešné stavby
patria všetky stavby, ktoré sú dôležité pre chod obce a zabezpečenie životnej úrovne a potrieb jej
obyvateľstva. Pre všetky tieto stavby je nevyhnutné rezervovať aj potrebné plochy a zabezpečiť, aby
neboli zablokované žiadnym iným rozhodnutím. Zaraďujeme sem napr.:
 napojenie rozvojových plôch na vodovod kanalizáciu, plynovod, elektrinu, telefónnu sieť
 rekonštrukcia cestných komunikácii
 rekonštrukcia peších komunikácii
 vybudovanie nových ciest v obci
 vybudovanie peších komunikácií v obci a rozvojových lokalitách
 vybudovanie obecného kompostoviska
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vybudovanie zberného dvora
vybudovanie chýbajúcich odvodňovacích rigolov
rekonštrukcia odvodňovacích rigolov
vybudovanie verejných odstavných parkovísk
rekonštrukcia mostov
úprava verejných plôch v centre obce
nové a rekonštruované objekty verejnej nekomerčnej vybavenosti (školské stavby, športové,
kultúrne, a pod.)
 vodohospodárske stavby, zdrže, ochranné protipovodňové objekty a opatrenia, a iné.
 plochy statickej automobilovej dopravy,
 obchvat cesty I/64 aj s mimoúrovňovou križovatkou (zdroj ÚPN-R Nitrianskeho Kraja ZaD č.1)
 a iné.
Pozn.: Zoznam verejnoprospešných stavieb nemusí byť konečný, nakoľko sa bude odvíjať od
konkrétnych zámerov v obci počas spracovania ÚPN.

22.

Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania dokumentácie návrhu územného plánu

Toto Zadanie bolo vypracované v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej
dokumentácii.
Ďalšou etapou v procese spracovania ÚPN- obce Bajč bude návrh, ktorý bude v zmysle zákona
50/1976 Zb. z. a zákona č. 416/2001 Z.z. a neskorších noviel prerokovaný so všetkými dotknutými
orgánmi štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, susediacimi obcami, dotknutými právnickými
osobami a verejnosťou.
Obsah návrhu územného plánu obce Bajč bude spracovaný v tomto rozsahu:
1. Textová časť (smerná a záväzná časť)
2. Grafická časť
TEXTOVÁ ČASŤ
A.1. Základné údaje
A.1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
A.1.2.Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje
A.1.3.Údaje o súlade riešenia územia so zadaním
A.2. Riešenie územného plánu obce
A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu
A.2 3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému
osídlenia
A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného
územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane
určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania
A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie
A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce
A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
A.2 10.Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany pred povodňami
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
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A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov
A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho
fondu
A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia
A.2.18. Návrh záväznej časti
A.3. Doplňujúce údaje (tabuľková časť)
GRAFICKÁ ČASŤ
1.
Širšie vzťahy
M 1:50 000
2.
Komplexný urban. návrh katastra obce Bajč
s technickou a dopravnou infraštruktúrou
M 1:10 000
3.
Komplexný výkres priestor. usporiadania a funkčného využívania územia
s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami
M 1: 5 000
4.
Verejné dopravné vybavenie
M 1: 5 000
5.
TI- Elektrifikácia, telekomunikácie
M 1: 5 000
6.
TI- Plynofikácia
M 1: 5 000
7.
TI- Vodné hospodárstvo
M 1: 5 000
8.
Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES-u a vyhodnotenie
záberu PPLF
M 1:10 000
ZÁVAZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia pre funkčné
a priestorovo homogénne jednotky
b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých
plôch a intenzitu ich využitia
c) Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
d) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia
e) Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie
prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie
ekologickej stability, vrátane plôch zelene
f) Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie
g) Vymedzenie zastavaného územia obce
h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
i) Plochy pre verejnoprospešné stavby
j) Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
k) Zoznam verejnoprospešných stavieb
l) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
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