
 

BOSKOBOSKOBOSKOBOSKOVVVV    s.r.o.s.r.o.s.r.o.s.r.o.    
HUMENNÉ, Myslina 15, www.boskov.sk 

 
 
 
 
          
 

ZMENY A DOPLNKY  č.5  
 

 

ÚZEMNÝ  PLÁN  MESTA    
DETVA 

 

 

 

NÁVRH 
 

SMERNÁ ČASŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12/2021 
 



BOSKOV s.r.o.      
Humenné                                                                                                                      

Smerná časť - návrh 
Zmeny a doplnky č.5 

ÚPN Mesta Detva 
 

 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 2 z 76 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

NÁZOV ELABORÁTU:  ZMENY A DOPLNKY  č.5 (ďalej len ZaD 5)  

 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DETVA 

 

OBSTARÁVATEĽ: MESTO DETVA 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Ing. Ján ŠUFLIARSKÝ, primátor mesta 

 

SPRACOVATEĽ: BOSKOV s.r.o. 
 Myslina 15, 06601 Humenné 
 web: www.boskov.sk 
 email: boskov.marianna@gmail.com 
 
AUTOR URBANIZMU: Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
DEMOGRAFIKA: Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
DOPRAVA: Ing. Vladimír BOŠKO 
 Drahoslava DANKANINOVÁ 

VODNÉ HOSPODÁRSTVO: Ing. Slavomír KELEMEN 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  

POĽNOHOSPODÁRSTVO  
A LESNÉ HOSPODÁRSTVO: Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ 

POVERENÝ OBSTARÁVATEĽ:  Ing. arch. Beáta MIKUŠOVÁ, odborne spôsobila osoba pre 
obstarávanie ÚPD podľa § 2a  stavebného zákona,  

 reg. č. 418 
 



BOSKOV s.r.o.      
Humenné                                                                                                                      

Smerná časť - návrh 
Zmeny a doplnky č.5 

ÚPN Mesta Detva 
 

 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 3 z 76 

 

 

OBSAH TEXTOVEJ ČASTI 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE ..........................................................................................................2 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA - PRE ZMENY A DOPLNKY Č. 5 ..........................................4 
1.1 Dôvod obstarania zmien a doplnkov č.5 ........................................................................................... 4 
1.2 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácii .......................................................... 4 
1.3 Údaje o súlade riešenia so zadaním .................................................................................................. 4 
1.4 Súlad s ÚPN VÚC Banskobystrického kraja (2014) ............................................................................. 4 
1.5 Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.5 (ďalej iba ZaD č.5) .......................................................... 4 
1.6 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti...................................................................... 16 

B. ZMENY A DOPLNKY Č.5 - PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ..................... 18 
2.3.1. Obyvateľstvo .......................................................................................................................................... 18 
2.3.4. Predpokladaný nárast počtu bytov podľa jednotlivých obvodov .......................................................... 18 
2.5. Návrh urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania ............................................................ 19 
2.5.2 Návrh priestorového usporiadania ...................................................................................................... 19 
2.6. Návrh funkčného využitia územia mesta ............................................................................................ 20 
2.6.1 Hlavne smery rozvoja mesta ................................................................................................................ 20 
2.6.2. Koncepcia rozvoja mestských obvodov ................................................................................................. 21 
2.7.  Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou štruktúrou, výroby a rekreácia ....... 34 
2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce .............................................................................................. 37 
2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov ........................... 38 
2.9.1. Ochranné pásma.................................................................................................................................... 38 
2.11. Návrh verejného dopravného vybavenia ....................................................................................... 39 
2.11.3. Cyklistická doprava .............................................................................................................................. 40 
2.12. Zásobovanie  elektrickou  energiou .................................................................................................. 40 
2.12.2. Zásobovanie elektrickou energiou ....................................................................................................... 40 
2.13. Vodné toky a vodné hospodárstvo ................................................................................................... 41 
2.13.1. Vodné toky a nádrže ............................................................................................................................ 41 
2.13.4. Zásobovanie pitnou vodou ................................................................................................................... 41 
2.13.5. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd ................................................................................. 46 
2.13.8. Melioračné a hydromelioračné stavby ................................................................................................ 49 
2.16.  Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov .......... 49 
2.16.2. Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory ................................................................................ 49 
2.17. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu ............................................................................ 50 
2.19. Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 

účely .............................................................................................................................................. 51 
2.19.5.  Budúce možné použitie  poľnohospodárskej pôdy ................................................................ 51 
2.20.1.1 Perspektívne  použitie lesných pozemkov ............................................................................. 61 

C.   ZÁVÄZNÁ ČASŤ ....................................................................................................... 63 
 



BOSKOV s.r.o.      
Humenné                                                                                                                      

Smerná časť - návrh 
Zmeny a doplnky č.5 

ÚPN Mesta Detva 
 

 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 4 z 76 

 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA - PRE ZMENY A DOPLNKY Č. 5 
Pre katastrálne územie mesta Detva je spracovaný Územný plán mesta Detva. K územnému plánu 

mesta sú chválené Zmeny a doplnky č.1, 2, 3 a 4. 
 

1.1 Dôvod obstarania zmien a doplnkov č.5 

Uznesením mestské zastupiteľstvo mesta Detva schválilo obstaranie zmien a doplnkov č. 5 ÚPN – 
Mesta Detva. Hlavným dôvodom pre obstaranie ZaD č.5 je rozšíriť funkčnú plochu bývania, plochu 
priemyselnej zóny a trasovanie účelovej komunikácie východným smerom od zastavaného územia 
mesta. 

1.2 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácii 

Územný plán mesta 

Územný plán mesta Detva, ktorý bol schválený Mestom Detva prostredníctvom Mestského 
zastupiteľstva mesta Detva uznesením č. 23/2006 dňa 14.09.2006, záväzná časť vyhlásená VZN č. 
3/2006 zo dňa 14.09.2006 s účinnosťou 18.10.2006. K platnému ÚPN-M boli spracované a schválené 
tieto zmeny a doplnky: 

o Zmeny a doplnky č.1 schválené uznesením č. 138/2007 dňa 25.10.2007, záväzná časť ÚPN 
vyhlásená VZN č. 6/2007 zo dňa 25.10.2007 s účinnosťou 26.11.2007. 

o Zmeny a doplnky č.2 schválené uznesením č. 535/2009 dňa 01.10.2009, záväzná časť ÚPN 
vyhlásená VZN č. 6/2009 zo dňa 01.10.2009 s účinnosťou 16.10.2009. 

o Zmeny a doplnky č.3 schválené uznesením č. 265/2013 dňa 21.03.2013, záväzná časť ÚPN 
vyhlásená VZN č. 2/2013 zo dňa 21.03.2013 s účinnosťou 22.04.2013. 

o Zmeny a doplnky č.4 schválené uznesením č. 103/2019 dňa 20.06.2019, záväzná časť ÚPN 
vyhlásená VZN č. 3/2019 zo dňa 20.06.2019 s účinnosťou 08.08.2019. 
 

1.3 Údaje o súlade riešenia so zadaním 

Dokumentácia ZaD č.5 je spracovaná v intenciách Zadania pre ÚPN-Mesta Detva, ktoré bolo 
schválené v MsZ mesta Detva, uznesením č. 271/2004 dňa 29.4.2004. Pri riešení ZaD č.5 ÚPN-M boli 
splnené hlavné ciele a požiadavky stanovené v Zadaní pre vypracovanie ÚPN-M Detva. ZaDč.5 sú 
vypracované v súlade s uvedeným Zadaním.  

 

1.4 Súlad s ÚPN VÚC Banskobystrického kraja (2014) 

ZaD č.5 sú vypracované v súlade so záväznou časťou nadradenej územnoplánovacej 
dokumentácie: Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení neskorších zmien a 
doplnkov a jej záväznými regulatívni, ktoré majú dopad na katastrálne územie mesta. 

 

1.5 Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.5 (ďalej iba ZaD č.5)  

Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.5 ÚPN-M je zmeniť a doplniť schválenú  koncepciu 
rozvoja mesta Detva v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta. 
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Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.5 ÚPN – M sú nasledovné zmeny: 
Označenie 
lokality 

Funkčné využitie lokality                        
v platnom ÚPN –M 

 
Navrhované funkčné využitie lokality v ZaD č.5 

Názov a číslo obvodu 
01 Detva - Historická časť 

01-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, v 
zastavanom území 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 40%, 

01-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, 
zastavaná plocha a 
nádvorie, v zastavanom 
území 

Plocha bytového domu 1BD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 

prevádzkovateľa, vlastníka 
· max. výška zástavby je BD je 4 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 70%, 

01-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
ostatná plocha 

Plochy bytových domov (4BD*) 
Plochy rodinných domov (4RD*) 

· výstavba je podmienená vybudovaním prístupovej 
komunikácie a technickej infraštruktúry vrátane verejného 
osvetlenia 

· súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia 
slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové 
stavby, drobná architektúra, 

· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 
prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách na 
verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby BD je 3+1 nadzemné podlažie, 
koeficient zastavanosti 70%, 

· max. výška zástavby RD je 2 nadzemné podlažie, koeficient 
zastavanosti 40%, 

· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 
01-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
zastavané územie 

Plocha rodinných domov 8RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 40%, 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 

01-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
zastavané územie 

Plocha rodinných domov 5RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 40%, 
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01-Z5/6 plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, orná 
pôda 
mimo hranice 
zastavaného územia 

 
Plocha pre preložku  miestnej komunikácie 

 

Názov a číslo obvodu 
02 Detva - Sídlisko 

02-Z5/1 
 

plocha zelene a 
občianskej vybavenosti, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha pre spevnené plochy a parkoviská 
· rešpektovať 5m ochranné pásmo od vodného toku Brezinský 

potok 

02-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha priemyselného parku a plocha verejnej zelene, 
plocha pre koridor miestnej komunikácie: 
· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok a potok Nemecke, 
· rešpektovať hydromelioračné zariadenia: drenážny systém 

02-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
v zastavanom a mimo 
hranicu zastavaného 
územia 

Plocha zmiešaného územia - plocha rodinných dom 
(7RD*) bytových domov (4BD), plocha verejnej zelene, 
plocha pre koridor miestnej komunikácie: 
· súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia 

slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové 
stavby, drobná architektúra, 

· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 
prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách na 
verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby BD je 3+1 nadzemné podlažie, 
koeficient zastavanosti 70%, 

· max. výška zástavby RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 40%, 
· požiadavka spracovanie urbanistickej štúdiu, 
· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok. 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 
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02-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
v zastavanom a mimo 
hranicu zastavaného 
územia 

Plocha zmiešaného územia - plocha bytových domov 
(6BD), plocha verejnej zelene, plocha pre koridor miestnej 
komunikácie: 
· súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia 

slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové 
stavby, drobná architektúra, 

· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 
prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách na 
verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby BD je 3+1 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 70%, 
· požiadavka spracovanie urbanistickej štúdiu, 
· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok, 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 

02-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, v 
zastavanom území 
mesta 

Plocha bytových domov 4BD*): 
· základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové stavby, 

drobná architektúra, 
· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 

prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách na 
verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby je BD je 3 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 70%, 

02-Z5/6 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, v 
zastavanom území 
mesta 

Plocha územia - plocha rodinných dom (22RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 40%, 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 

02-Z5/7 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
vo východnej časti k.ú. 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha územia - plocha rodinných dom (24RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 40%, 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 

02-Z5/8 plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, orná 
pôda 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha pre preložku miestnej komunikácie 
 

Názov a číslo obvodu 

03 Kostolná 



BOSKOV s.r.o.      
Humenné                                                                                                                      

Smerná časť - návrh 
Zmeny a doplnky č.5 

ÚPN Mesta Detva 
 

 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 8 z 76 

 

 

03-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha rodinných domov (3RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

verejnej miestnej komunikácie - podmienka výstavby 
prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry 
vrátane verejného osvetlenia 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

03-Z5/2 
 

plocha určená ako 
lesné pozemky, mimo 
hranice zastavaného 
územia  

Plocha rekreácie a cestovného ruchu: 
· plochy vymedzené pre horolezcov - stanové tábory,  

sociálne vybavenie, zázemie pre horolezcov, zeleň parková 
nízka, stredná, vysoká. 

· súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia 
slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové 
stavby, drobná architektúra, 

· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 
prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách na 
verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby je 1 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 10%, 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 

03-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov (9RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

verejnej miestnej komunikácie - podmienka výstavby 
prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry 
vrátane verejného osvetlenia 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%, 
· pri lokalite rešpektovať hydromelioračné zariadenia: otvorený 

kanál 5311222002 a drenážny systém. 

03-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha rodinných domov (21RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

verejnej miestnej komunikácie - podmienka výstavby 
prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry 
vrátane verejného osvetlenia 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· pri lokalite rešpektovať hydromelioračné zariadenia: otvorený 

kanál 5311222002 a drenážny systém, 
· požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu. 

03-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodárskej 
výroby - areál 
AGROSEV, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha bytových domov (6BD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

verejnej miestnej komunikácie - podmienka výstavby 
technickej infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia 

· max. výška zástavby je BD je 4 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 70% 
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03-Z5/6 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

verejnej miestnej komunikácie - podmienka výstavby 
prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry 
vrátane verejného osvetlenia 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
- pri lokalite rešpektovať hydromelioračné zariadenia: drenážny 

systém. 

· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku Detviansky 

potok. 

Názov a číslo obvodu 

04 Skliarovo 

04-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

04-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha rodinných domov 3RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

04-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

04-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý 
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

04-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha rodinných domov 4RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

04-Z5/6 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 
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04-Z5/7 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie. 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 

04-Z5/8 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 45% 

04-Z5/9 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

04-Z5/10 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

04-Z5/11 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 2RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%, 
· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 

Jelšový potok, 

04-Z5/12 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 3RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

04-Z5/13 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

04-Z5/14 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
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Názov a číslo obvodu 

05 Detva - Krné 

05-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,  
trvalý  trávnatý porast, 
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha zmiešaného územia - plochy výroby, skladov + 
občianska vybavenosť: 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 80%. 

05-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 7RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

05-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 4RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· požaduje sa súhlas k výstavbe v ochrannom pásme lesa 

05-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 5RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia) 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 
· požaduje sa súhlas k výstavbe v ochrannom pásme lesa 

05-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

05-Z5/6 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

05-Z5/7 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
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05-Z5/8 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· rešpektovať ochranné pásmo železnice 

05-Z5/9 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

Názov a číslo obvodu 

06 Detva - Piešť I. 

06-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 3 RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 
· výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. 
06-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda, 
trvalý trávnatý porast  
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 4RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. 
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06-Z5/6 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. 
06-Z5/7 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. 
06-Z5/8 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 2 RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. 
06-Z5/9 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. 
06-Z5/10 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/11 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/12 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
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06-Z5/13 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/14 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

06-Z5/15 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trávnatý 
porast,   mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

Názov a číslo obvodu 

07 Detva - Piešť II. 

07-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/3 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/4 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
· výstavba v 07-Z5/4 je podmienená dodržaní ustanovení §6 

zákona o ochrane prírody a krajiny. Výstavba povolená mimo 
plochy biotopu. 

07-Z5/5 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
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07-Z5/6 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/7 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 2 RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe 

(vybudovanie prístupovej komunikácie a technickej 
infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia), 

· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/8 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/9 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/10 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/11 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/12 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/13 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 1 RD): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 

07-Z5/14 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - orná pôda,   
mimo hranice 
zastavaného územia 

plocha rodinných domov 2 RD*): 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50%. 
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Názov a číslo obvodu 

08 Zapriechody 

Nie sú riešené nové plochy 

Názov a číslo obvodu 

09 Lažtek 

09-Z5/1 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 1RD) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 
· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok, 
· územie s výskytom svahových deformácií 

09-Z5/2 
 

plocha 
poľnohospodársky 
využívaná - trvalý  
trávnatý porast, mimo 
hranice zastavaného 
územia 

Plocha rodinných domov 3RD*) 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie 
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 50% 
· rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok, 
Poznámka:  

-  (xRD* - počet lokalít/ na 1 plochu je určený max. počet plôch pre zástavbu rodinným 
domom. 

Číslovanie ZaD č.5 je zhodné s číslovaním uvedených v grafickej časti dokumentácie. 

 

1.6 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti 

Pri vypracovaní ZaD č.5  boli použité nasledovné podklady: 

Záväzné podklady:  
· Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ďalej len ÚPN VÚC 

Banskobystrický kraj) bol schválený Vládou SR uzn. č. 394/1998 dňa 09.06.1998, ktorého 
záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z., ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj a 
následne spracované zmeny a doplnky:   
- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2004 schválené Zastupiteľstvom 

Banskobystrického samosprávneho kraja uzn. č. 611/2004 zo dňa 16. a 17. decembra 
2004, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č.4/2004 zo 
dňa 17. decembra.2004, ktoré nadobudlo účinnosť 21.januára 2005.  

- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 1/2007 boli schválené Zastupiteľstvom 
Banskobystrického samosprávneho kraja uzn. č. 222/2007 zo dňa 23.augusta 2007, 
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 6/2007, ktoré 
nadobudlo účinnosť 27. septembra 2007.  

- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2009 boli schválené Zastupiteľstvom 
Banskobystrického samosprávneho kraja uzn. č. 94/2010 zo dňa 18.júna 2010, záväzná 
časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením BBSK  č. 14/2010, ktoré nadobudlo 
účinnosť 10. júla 2010. 
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- ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2014 boli schválené Zastupiteľstvom 
Banskobystrického samosprávneho kraja uzn. č. 84/2014 zo dňa 5. decembra 2014, 
záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 27/2014, ktoré 
nadobudlo účinnosť 16. januára 2015. 

• Územný plán mesta Detva, schválený Mestským zastupiteľstvom v Detve  uznesením č. 
3/2006 dňa 14.9.2006 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Detva č. 3/2006  s účinnosťou 18.10.2006 a následne spracované 
zmeny a doplnky:   
- Zmeny a doplnky č.1 ÚPN mesta Detva uznesením č. 138/2007 dňa 25.10.2007, záväzná 

časť ÚPN vyhlásená VZN č. 6/2007 zo dňa 25.10.2007 s účinnosťou 26.11.2007, 
- Zmeny a doplnky č.2 ÚPN mesta Detva uznesením č. 535/2009 dňa 1.10.2009, záväzná 

časť ÚPN vyhlásená VZN č. 6/2009 zo dňa 1.10.2009 s účinnosťou 16.10.2009, 
- Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Detva uznesením č. 265/2013 dňa 21.3.2013, záväzná 

časť ÚPN vyhlásená VZN č. 2/2013 zo dňa 21.3.2013, s účinnosťou 22.4.2013, 
- Zmeny a doplnky č.4 schválené uznesením č. 103/2019 dňa 20.06.2019, záväzná časť ÚPN 

vyhlásená VZN č. 3/2019 zo dňa 20.06.2019 s účinnosťou 08.08.2019, 

• Zadanie pre vypracovanie návrhu ÚPN mesta Detva schválené MsZ v Detve uznesením 
č. 271/2004 dňa 29.04.2004 mestským zastupiteľstvom v Detve. 

� R-ÚSES okresu Detva (spracovateľ: SAŽP, CMŽP Banská Bystrica 11/2013, riešiteľský kolektív). 

� Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu plnenia 
uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy. 

Mapové podklady 

• Základné mapy zdroj: www.geoportál.sk  

• Bonitované pôdno - ekologickej jednotky (BPEJ) v katastrálnom území - webová stránka 
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy ako informatívny zdroj 
www.podnemapy.sk. 
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B. ZMENY A DOPLNKY Č.5 - PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA 

Zmeny a doplnky č.5 sú v texte zvýraznené tučným písmom a vypustený text preškrtnutým 
písmom. 

 

2.3.1. Obyvateľstvo               

V kapitole  2.3.1. pôvodný text  v tabuľkách sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

Stav a vývoj obyvateľstva mesta Detva  

K 31.12.2015 2021 žilo v meste Detva 14 887 13 955 obyvateľov. Ženy tvorili 51,41 51,52 %  a 
muži 48,48% obyvateľov mesta. 

Celková rozloha katastrálneho územia mesta 68,09 km2. Priemerná hustota osídlenia 219,22 
211,56 obyvateľov na 1km2. 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970 – 2011 2021 podľa SODB 

Rok sčítania 1970 1980 1991 2011 2011 2015 2021 
Počet obyvateľov 10 599 14 261 15 039 15 046 15 046 14 887 13 955 
Prírastok obyvateľov          +3,662       +778          +83          - 76        -159             -932 

Index rastu          134,55       105,45     100,35     99,50        98,94         93,74 

∅ ročný prírastok (%)          +3,455        +0,496      +0,055   - 0,050     -0,11         -0,63 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

2.3.1.3. Obyvateľstvo               

V kapitole  2.3.1.3. pôvodný text  v tabuľkách sa dopĺňa, ktorý znie: 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 2001 – 2015/ 2021 (stav k 31.12.) 

 
Rok 

Počet  obyvateľov 

Index 
vitality 

Index 
starnutia 

Priem. 
vek Spolu 

Vekové skupiny 

Pred 
produktívny 

Produktívny 
Po 

produktívny 

2001 15 061 2 755 10 961 1 345 
204,83 48,82 35,44 

% 100,00 18,29 72,78 8,93 

2011 15 062 2 118 11 017 1 927 
109,91 90,98 39,67 

% 100,00 14,06 73,14 12,79 

2013 15 024 2 040 10 886 2 098 
97,23 102,84 40,49 

% 100,00 13,17 71,55 15,28 

2015 14 887 1 961 10 651 2 275 
86,19 116,01 41,35 

% 100,00 13,17 71,55 15,28 

2021 13 955 1 880 9401 2 674 
70,30 142,23 42,33 

% 100,00 13,47 67,37 19,16 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

2.3.4. Predpokladaný nárast počtu bytov podľa jednotlivých obvodov               

V kapitole  2.3.4. pôvodný text  v tabuľkách sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

 
Obvod 

Počet 
bytových 

Počet 
bytových 

Zmeny a doplnky č.4 ÚPN mesta 
Zmeny a doplnky č.5 

Celkový počet  
bytových 
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 jednotiek 
(bj.*) 

ÚPN Mesta 

jednotiek 
(bj.*) 

ZaD č.1-3 

Počet bytov 
HBV 
(bj) 

Počet 
bytov IBV 

(bj) 

Spolu bj.* jednotiek 
UPN + Z1, Z2, Z3, 

Z4, Z5 

1. 
Historická časť 

348 42 
0   

60 
57   
75 

57 
135 

447 
525 

2. 
Sídlisko 

398 240 
24   

192 
32   
73 

56 
265 

694 
903 

3. 
Kostolná 

41 50 
0    

54 
33   
67 

33 
121 

124 
212 

4. 
Skliarovo 

27 40 0 
16   

 27 
16   
43 

83 
94 

5. 
Krné 

0 3 0 
111    
132 

111    
132 

114 
135 

6. 
Piešť I 

31 40 0 
57    
78 

57    
78 

128 
149 

7. 
Piešť II 

0 14 0 
31   
49 

31   
49 

45 
63 

8.Zapriechody 0 0 0 0   0 0 

9. 
Lažtek 

0 11 0 
46   
50 

46   
50 

57 
61 

Spolu 
845 440 

24   
306 

383   
551 

407    
857 

1689 
2158 

Poznámka: bj.* - bytová jednotka; Z1, 2, 3,4, 5 - zmeny a doplnky  

 

2.5. Návrh urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania 

2.5.2 Návrh priestorového usporiadania 

V kapitole  2.5.2. pôvodný text  v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Obvody mesta a ich územie určené hranicami nasledovných obvodov: 

Obvod – názov Obvod Popis územia 

Detva – Historická 
časť 

01 
 

Ťažiskovým priestorom je historické jadro mesta. Centrálnym 
priestorom tejto časti je Námestie SNP s rozvojom obytných území 
v prevládajúcich individuálnych formách, vybavenosti a nezávadnej 
výroby. 

Západným okrajom zastavaného územia sa navrhuje miestna 
komunikácia (01-Z5/6).  
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Detva - sídlisko 02 
 

Územie je priestorovo vymedzené existujúcou trasou štátnej cesty I/16 z 
juhu a historickou časťou zo severu. Centrálnym priestorom tejto časti je 
ulica M.R.Štefánika s rozvojom obytných území a vybavenosti.  

Vo východnej časti obvodu (ZaD č.3 a ZaD č.5 - 02-Z5/2) je navrhovaná 
plocha pre priemyselnú zónu.  

Východným okrajom obvodu (ZaD č.4 -lokalita 02-Z4/13) sa navrhuje 
miestna komunikácia (ZaD č.5  02-Z5/8) s napojením na cestu tr. III/2455 
v centre mesta a v juhovýchodnej časti s napojením na cestu tr. I/16.  

ZaD č.4 - vymedzujeme nové  centrum obvodu 02 Sídlisko:  Zo severnej a 
západnej strany  ulicou Obrancov mieru vrátane  objektu domu kultúry 
Andreja  Sládkoviča, ďalej ulicou Štúrovou po vstup  do vnútrobloku, cez  
vnútrobloku  až po ulicu Záhradná, pred stavebninami sa hranica lomí na 
východ, križuje  ulicu  M.R.Štefánika po Detviansky potok, východnú 
hranicu tvorí Detviansky potok, potom sa navrhovaná hranica  točí na 
západ po ulici  A.Hlinku, križuje ulicu M.R.Štefánika a napája sa na ul.  
Obrancov mieru, kde je vymedzená navrhovaná hranica uzatvára. 

Kostolná 03 
 

Územie rozptýleného lazníckeho osídlenia situované v severozápadnej 
časti katastrálneho územia s rozvojom obytných území v prevládajúcich 
individuálnych formách, územie s prevládajúcou prírodnou zložkou. 
V severnej časti plocha určená pre rekreáciu a cestovný ruch  
(ZaD č.5  03-Z5/2). 

Skliarovo 04 
 

Územie rozptýleného lazníckeho osídlenia situované v severovýchodnej 
časti katastrálneho územia s rozvojom obytných území v prevládajúcich 
individuálnych formách, územie s prevládajúcou prírodnou zložkou. 

Krné 05 
 

Územie rozptýleného lazníckeho osídlenia situované v juhozápadnej časti 
katastrálneho územia, s rozvojom obytných území v prevládajúcich 
individuálnych formách, územie s prevládajúcou prírodnou zložkou. 

Piešť I 06 
 

Územie rozptýleného lazníckeho osídlenia situované v južnej časti 
katastrálneho územia, s rozvojom obytných území v prevládajúcich 
individuálnych formách, územie s prevládajúcou prírodnou zložkou. 

Piešť II 07 
 

Územie rozptýleného lazníckeho osídlenia situované v južnej časti 
katastrálneho územia, s rozvojom obytných území v prevládajúcich 
individuálnych formách, územie s prevládajúcou prírodnou zložkou. 

Zapriechody 08 
 

Územie rozptýleného lazníckeho osídlenia situované v západnej časti 
katastrálneho územia v prevládajúcich individuálnych formách, územie 
s prevládajúcou prírodnou zložkou. Tento sektor má z celého 
katastrálneho územia najmenej vybudovanú technickú infraštruktúru.  
Do tohto sektoru patrí aj malá časť areálu bývalých Podpolianskych 
strojární. Táto plocha sa v návrhovom období mení.  
ZaD č.4 v západnej časti navrhujú plochu pre prímestskú rekreáciu - 
lesopark (oddych v prírode, cyklistické a cykloturistické trasy, dynamické 
športy) - lokalita 08-Z4/1. 

Lažtek 09 
 

Územie pre rozptýlené laznícke osídlenie situované v plytkom údolí 
východne od historickej časti Detvy. Ide o územie s rozvojom obytných a 
rekreačných území v individuálnych formách. 

2.6. Návrh funkčného využitia územia mesta 

2.6.1 Hlavne smery rozvoja mesta 
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V kapitole  2.6.1  sa pôvodný text  dopĺňa, ktorý znie: 

Pre detailné posúdenie intenzity dopravy v meste nebol spracovaný aktuálny smerový dopravný 
prieskum. Predpokladá sa, že väčšina dopravy má charakter cieľovej, menšia časť je tranzitná po ceste 
III/2455 Detva – Dúbravy – Očová – Zolná. Pre odľahčenie centrálnej časti mesta Detva - Sídlisko, je 
navrhovaná miestna komunikácia východným okrajom zastavaného a mimo zastavané územia mesta s 
napojením sa na jestvujúcu cestu tr. III/2455 v centre mesta a cestu tr. I/16 v križovatkovom uzle.  

V zmenách ZaD č.5 je navrhovaná úprava koridoru preložky miestnej komunikácie. Od koridoru, 
ktorý bol navrhovaný v ZaD č.4 sa trasa preložky v ZaD č.5 odkláňa viac východným smerom a 
pokračuje severným smerom k priemyselnému parku s napojením sa na cestu tr. III/2455 na konci 
obvodu "Historickej časti". Táto preložka pokračujem západným smerom, popri potoku a pokračuje 
severozápadným smerom od zastavaného územia mesta Detva - Historická časť. 

Existujúca plocha pôvodného závodu PPS v katastrálnom území Detva sa mení. V ZaD č.5 je 
navrhovaná plocha na rozšírenie priemyselnej zóny juhovýchodným smerom od jestvujúceho 
areálu. Navrhovaná plocha je 5,20 ha.  

Vo východnej časti zastavaného územia sú navrhované plochy na rozšírenie zastavaného 
územia mesta pre rezidenčné bývanie formou bývania v rodinných domov a bytových domov, pre 
občiansku vybavenosť a verejnú zeleň (parky). 

Rozvoj výrobno-skladovacích prevádzok a zariadení bude zameraný na vytváranie podmienok pre 
obchod, nezávadnú výrobu a služby na nových plochách v navrhovaných lokalitách.   

Športovo-rekreačnú vybavenosť mesta možno z hľadiska ich lokalizácie rozdeliť do dvoch skupín: 

V kapitole  2.6.1  bod b) sa pôvodný text  dopĺňa, ktorý znie: 

b)  športovo-rekreačné priestory mimo zastavaného územia mesta 
- Rekreačná vybavenosť mimo zastavaného územia mesta je lokalizovaná do prírodných 

priestorov – škola na Stavanisku, škola v Piešti, lyžiarske bežecké trate v lokalite 
severovýchodne od zastavanej časti mesta.  

- V riešení ZaD č.4 je navrhované: 
o Obvod 03 Kostolná je navrhovaná plocha športu 03-Z4/8. 
o Obvod 04 Skliarovo je navrhovaná plocha športu (detské ihrisko) 04-Z4/9, 04-Z4/15. 
o Obvod 04 Skliarovo je navrhovaná plocha rekreácie 04-Z4/20. 
o Obvod 08 Zapriechody je navrhovaná plocha pre prímestskú rekreáciu - lesopark (oddych 

v prírode, cyklistické a cykloturistické trasy) 08-Z4/1.  
- V riešení ZaD č. 5 je navrhované: 

o Obvod 03 Kostolná je navrhovaná pre rekreáciu a cestovný ruch (03-Z5/2). 

2.6.2. Koncepcia rozvoja mestských obvodov 

2.6.2.1 01 Detva – historická časť 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

ZaD č.5 

Historická časť IBV Forma zástavby rodinnými domami  14 b.j. Max. počet  
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01-Z5/1 
01-Z5/4 
01-Z5/5 

Prípustná funkcia: vybavenosť a služby. 
Podmienky: 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie  
· max. výška zástavby je RD je 2 nadzemné podlažie 
· zastavanosť pozemku stavbami max. 40% 

3/14 RD 
 

Historická časť HBV Forma zástavby bytovým domom 
 12 b.j. 
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby. 
Podmienky: 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k stavbe z 

jestvujúcej prístupovej komunikácie  
· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 

prevádzkovateľa, vlastníka 
· max. výška zástavby je BD je  3+1 nadzemné podlažie 
· zastavanosť pozemku stavbami max. 70% 
·  

Max. počet  
1BD/12 b.j. 
 

01-Z5/2 
 

Historická časť  
 
IBV 
+ 
HBV 

Forma zástavby rodinnými  a bytovými domami  52 b.j. 
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby. 
Podmienky: 
· výstavba je podmienená vybudovaním prístupovej 

komunikácie a technickej infraštruktúry vrátane 
verejného osvetlenia 

· súčasťou sú stavby dopravného a technického 
vybavenia slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, 
drobné účelové stavby, drobná architektúra, 

· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 
prevádzkovateľa, alebo na vyhradených parkoviskách 
na verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby BD je 3+1 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti BD 70%, 
· max. výška zástavby RD je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti RD 40%, 

Max. počet  
4BD/12 b.j. 
4RD 
 
 

01-Z5/3 
 

 

Dopravné zariadenia  

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna časť Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
Histor. časť 01-Z5/6 D Forma zástavby:  

- Plocha pre miestnu komunikáciu 
 
 

 

2.6.2.2.  02 Detva – SÍDLISKO 

Tabuľky funkcií : 
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V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Sídlisko 

 
 
02-Z5/3 
 
 
 
 

 
 
HBV 
IBV 

Forma zástavby rodinnými a bytovými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. 
-  výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 

Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

-  nová výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie, 

-   pri lokalita 02-Z5/3 rešpektovať 5m ochranné 
pásmo od vodného toku Brezinský potok 

-  koeficient zastavanosti RD 40%, 
- podmienka - spracovať urbanistickú štúdiu 

Max. počet  
4HBV 
7IBV 
 
 
 
 
 

 
Sídlisko 

 
 
02-Z5/4 
02-Z5/5 
 
 
 
 

 
 
HBV 
 

Forma zástavby bytovými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia.  
-  výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 

Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

-  nová výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie, 

-   pri lokalita 02-Z5/3 rešpektovať 5m ochranné 
pásmo od vodného toku Brezinský potok 

-  koeficient zastavanosti HBV 70%, 
-  koeficient zastavanosti RD 40%, 
- podmienka - spracovať urbanistickú štúdiu 

Max. počet  
6HBV 
4HBV 
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Sídlisko 

 
 
02-Z5/6 
02-Z5/7 
 
 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená vybudovaním 
dvojpruhovej miestnej komunikácie a technickej 
infraštruktúry. Pri obojstrannej zástavbe, šírka 
verejného  uličného priestoru je min. 8 m 
(dvojpruhová prístupová komunikácia, jednostranná 
pešia komunikácia a technická infraštruktúra).  Pri 
jednostrannej zástavbe je prípustná jednosmerná 
komunikácia, kde šírku verejného uličného priestoru 
je možné znížiť na 6,5m s obratiskom. Šírka pešej 
komunikácií je min. 1,5 m s bezbariérovým 
využívaním, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 40% 

Max. počet  
22RD 
28RD 
 
 
 
 
 

 
Občianska vybavenosť + rekreácia + technická infraštruktúra 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Sídlisko 

 
02-Z5/1 
02-Z5/2 
02-Z5/3 

 
Z 

Forma zástavby: plochy zelene   
 
 
 

 

Výroba  

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Sídlisko 

 
02-Z5/2 
 
 
 

 
PP 

Forma zástavby:  
Výrobné prevádzky – priemyselná zóna 
o rešpektovať 5m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok a potok Nemecke. 
- rešpektovať hydromelioračné zariadenia: 

drenážny systém. 
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Dopravné zariadenia 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Sídlisko 

 
02-Z5/1 
 
 
 

 
D 

Forma zástavby : spevnené a parkovacie plochy 
V detailnom riešení zachovať odstupové vzdialenosti 
parkovísk od obytných domov v zmysle platných 
predpisov. 
- rešpektovať 5m ochranné pásmo od vodného toku 

Brezinský potok 

 
 
 
 

Sídlisko  
02-Z5/8 

 
D 

Forma zástavby:  
- Plocha pre miestnu komunikáciu 

 
 

2.6.2.3.  03 Detva – Kostolná 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Kostolná 

 
 
03-Z5/1 
 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie  

- podmienka výstavby prístupovej komunikácie a 
technickej infraštruktúry vrátane verejného 
osvetlenia, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
3RD 
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Kostolná 

 
 
03-Z5/3 
03-Z5/4 
 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie - 
podmienka výstavby prístupovej komunikácie a 
technickej infraštruktúry vrátane verejného 
osvetlenia. 

- Pri lokalite rešpektovať hydromelioračné 
zariadenia: otvorený kanál 5311222002 a drenážny 
systém, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 
- požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu - lok. 03-

Z5/4 

Max. počet  
9RD 
21RD 
 
 
 
 

 
Kostolná 

 
 
03-Z5/5 
 
 
 

 
HBV 

Forma zástavby bytovými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- verejnej miestnej komunikácie - podmienka 

výstavby technickej infraštruktúry vrátane 
verejného osvetlenia 

- max. výška zástavby je BD je 4 nadzemné podlažie, 
- koeficient zastavanosti 70% 

 
 
 
 

 
Kostolná 

 
 
03-Z5/6 
 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie - 
podmienka výstavby prístupovej komunikácie a 
technickej infraštruktúry vrátane verejného 
osvetlenia. 

- Pri lokalite rešpektovať hydromelioračné 
zariadenia: drenážny systém. 

- Rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 
Detviansky potok, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
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Rekreácia:   

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Kostolná 

 
 
03-Z5/2 
 

 
IBV 

Forma zástavby plocha rekreácie a cestovného ruchu  
Prípustná funkcia: stanové tábory,  sociálne 

vybavenie, zázemie pre horolezcov, zeleň parková 
nízka, stredná, vysoká. 

· súčasťou sú stavby dopravného a technického 
vybavenia slúžiace základnej funkcii, verejná 
zeleň, drobné účelové stavby, drobná 
architektúra, 

· parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku 
prevádzkovateľa, alebo na vyhradených 
parkoviskách na verejných komunikáciách, 

· max. výška zástavby je 1 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 10%, 
- požiadavka spracovať urbanistickú štúdiu, 
- zastavanosť pozemku stavbami max. 10% 

 
 
 
 

2.6.2.4.  04 Detva – Skliarovo 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Skliarovo 

 
 
04-Z5/1 
04-Z5/2 
04-Z5/3 
04-Z5/5 
04-Z5/6 
04-Z5/7 
04-Z5/8 
04-Z5/9 
04-Z5/10 
04-Z5/13 
04-Z5/14 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Nová výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
6RD 
1RD 
4RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
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Skliarovo 

 
 
04-Z5/4 
04-Z5/12 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená vybudovaním 
dvojpruhovej miestnej komunikácie a technickej 
infraštruktúry. Pri obojstrannej zástavbe, šírka 
verejného  uličného priestoru je min. 8 m 
(dvojpruhová prístupová komunikácia, jednostranná 
pešia komunikácia a technická infraštruktúra).  Pri 
jednostrannej zástavbe je prípustná jednosmerná 
komunikácia, kde šírku verejného uličného priestoru 
je možné znížiť na 6,5m s obratiskom. Šírka pešej 
komunikácií je min. 1,5 m s bezbariérovým 
využívaním, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
5RD 
 
 
 

 
Skliarovo 

 
 
04-Z5/11 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Nová výstavba je podmienená priamym prístupom 
k stavbe z verejnej miestnej komunikácie. 

· Pri lokalite rešpektovať hydromelioračné 
zariadenia: drenážny systém. 

- Rešpektovať 5 m ochranné pásmo od vodného toku 
Jelšový potok, 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
2RD 
 
 
 

 

2.6.2.5.  05 Detva – Krné 

 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
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Krné 

 
 
05-Z5/1 
 
 

 
V+S+O 

Forma zástavby: plocha zmiešaného územia výroby, 
skladov a obč. vybavenosti 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Komplexne doriešiť priestor s dôrazom na drobnú 

architektúru, sadové a terénne úpravy. 
- Výstavba je podmienená dodržaní ustanovení §6 

zákona o ochrane prírody a krajiny, 
· výstavba je podmienená priamym prístupom k 

stavbe z jestvujúcej prístupovej komunikácie, 
· max. výška zástavby je 2 nadzemné podlažie, 
· koeficient zastavanosti 65%. 
· výstavba je podmienená  dodržaní ust. §6 zákona o 

ochrane prírody a krajiny. Výstavba je povolená 
mimo plochy biotopu. 

- rešpektovať zátopové územie toku Slatina a jej 
ochranné pásmo 10m, 

 
 
 

 
Krné 

 
 
05-Z5/2 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená vybudovaním 
dvojpruhovej miestnej komunikácie a technickej 
infraštruktúry. Pri obojstrannej zástavbe, šírka 
verejného  uličného priestoru je min. 8 m 
(dvojpruhová prístupová komunikácia, 
jednostranná pešia komunikácia a technická 
infraštruktúra).  Pri jednostrannej zástavbe je 
prípustná jednosmerná komunikácia, kde šírku 
verejného uličného priestoru je možné znížiť na 6,5
m s obratiskom. Šírka pešej komunikácií je min. 1,5 
m s bezbariérovým využívaním. 

- rešpektovať 10 m ochranné pásmo od 
vodohospodársky významného vodného toku 
Slatina, 

- rešpektovať hranicu zátopového územia toku 
Slatina 

- ochranné pásmo  cesty R2, 
- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
7RD 
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Krné 

 
 
05-Z5/8 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- nová výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie 

- rešpektovať ochranné pásmo železnice 60m, 
- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
 
 
 

 
Krné 

 
 
05-Z5/3 
05-Z5/4 
05-Z5/5 
05-Z5/6 
05-Z5/7 
05-Z5/9 
 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Výstavba je podmienená vybudovaním 
dvojpruhovej miestnej komunikácie a technickej 
infraštruktúry. Pri obojstrannej zástavbe, šírka 
verejného  uličného priestoru je min. 8 m 
(dvojpruhová prístupová komunikácia, 
jednostranná pešia komunikácia a technická 
infraštruktúra).  Pri jednostrannej zástavbe je 
prípustná jednosmerná komunikácia, kde šírku 
verejného uličného priestoru je možné znížiť na 6,5
m s obratiskom. Šírka pešej komunikácií je min. 1,5 
m s bezbariérovým využívaním, 

- rešpektovať 50 m ochranné pásmo lesa  
- rešpektovať ochranné pásmo  produktovodov a VTL 

plynovodov, 
- pri lokalite 05-Z5/2 rešpektovať hydromelioračný 

otvorený kanál,  
- pri lokalite 05-Z5/7 rešpektovať hydromelioračné 

odvodnenie - drenáž, 
- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
3RD 
4RD 
1RD 
1RD 
1RD 
2RD 
 
 
 

                        

2.6.2.6.  06 Detva – Piešť I 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 
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Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Piešť I. 

 
 
06-Z5/1 
06-Z5/2 
06-Z5/3 
06-Z5/4 
06-Z5/5 
06-Z5/6 
06-Z5/7 
06-Z5/8 
06-Z5/9 
06-Z5/10 
06-Z5/11 
06-Z5/12 
06-Z5/13 
06-Z5/14 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Nová výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z verejnej miestnej komunikácie. 

- Výstavba v 06-Z5/4, 06-Z5/5, 06-Z5/6, 06-Z5/7, 06-
Z5/8, 06-Z5/9  je podmienená dodržaní ustanovení 
§6 zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- Ochranné pásmo  VN 22kV - lokalita 06-Z5/2, 06-
Z5/4, 06-Z5/12 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
1RD 
3RD 
1RD 
6RD 
1RD 
1RD 
2RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
 
 
 

2.6.2.7. 07 Detva – Piešť II 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 
 
Piešť II. 

 
 
07-Z5/1 
07-Z5/2 
07-Z5/3 
07-Z5/4 
07-Z5/5 
07-Z5/6 
07-Z5/7 
07-Z5/8 
07-Z5/9 
07-Z5/10 
07-Z5/11 
07-Z5/12 
07-Z5/13 
07-Z5/14 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- Strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- Výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- Nová výstavba je podmienená priamym prístupom 
k stavbe z verejnej miestnej komunikácie. 

- Výstavba v 07-Z5/4 je podmienená dodržaní 
ustanovení §6 zákona o ochrane prírody a krajiny. 
Výstavba povolená mimo plochy biotopu 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
7RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
1RD 
2RD 
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2.6.2.9.  09 Detva – Lažtek 

Tabuľky funkcií : 

V kapitole sa pôvodný text v tabuľke dopĺňa, ktorý znie: 

Miestna 
časť 

Označenie 
lokality 

Funkčné 
využitie 

Špecifické podmienky, obmedzenia poznámka 

ZaD č.5 

 
Lažtek 

 
09-Z5/1 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m, 

- výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia, 

· výstavba je podmienená priamym prístupom k 
stavbe z jestvujúcej prístupovej komunikácie 

- rešpektovať 5m ochranné pásmo od vodného toku 
Brezinský potok. 

- územie s výskytom svahových deformácií 
- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
 
 

 
Lažtek 

 
09-Z5/2 
 

 
IBV 

Forma zástavby rodinnými domami  
Prípustná funkcia: vybavenosť a služby, agroturistika 
Podmienka pri navrhovaných lokalitách: 
- strechy sedlové, valbové s podkrovím alebo bez 

využívaného podkrovia. Podmienka výstavby: nový 
objekt pri porovnaní s priľahlými jestvujúcimi 
domami nebude v hrebeni nižší ako 1,5m. 

- výška oplotenia nesmie presiahnuť výšku 1,8m. 
Okrem oporných múrov sa vylučujú murované 
oplotenia. 

- výstavba je podmienená vybudovaním 
dvojpruhovej miestnej komunikácie a technickej 
infraštruktúry. Pri obojstrannej zástavbe, šírka 
verejného  uličného priestoru je min. 8 m 
(dvojpruhová prístupová komunikácia, 
jednostranná pešia komunikácia a technická 
infraštruktúra).  Pri jednostrannej zástavbe je 
prípustná jednosmerná komunikácia, kde šírku 
verejného uličného priestoru je možné znížiť na 6,5 
m s obratiskom. Šírka pešej komunikácií je min. 1,5 
m s bezbariérovým využívaním. 

- rešpektovať 5m ochranné pásmo od vodného toku 
Brezinský potok 

- zastavanosť pozemku stavbami max. 50% 

Max. počet  
1RD 
 
 

2.6.3.1. Regulácia funkcií a skladby objektov v urbanizovanom území 
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V kapitole  2.6.3.1. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

Obmedzujúce podmienky (ZaD5):  
- obmedzenia od cesty II. III. tr. a R2: 03-Z5/1, 03-Z5/3, 03-Z5/4, 03-Z5/5, 05-Z5/2, 07-Z5/4, 

07-Z5/8, 07-Z5/13, 07-Z5/14, 
- obmedzenia v OP vodného toku: 01-Z5/2, 02-Z5/3, 04-Z5/11, 05-Z5/2,  09-Z5/1, 
- obmedzenia v OP vzdušného VN 22 kVA elektrického vedenia: 06-Z5/2, 06-Z5/4, 07-Z5/6,   
- obmedzenia v OP železnice: 05-Z5/2, 05-Z5/8, 
- obmedzenia v OP VTL plynovodu a produktovodu: 05-Z5/3, 05-Z5/5; 05-Z5/6, 05-Z5/7, 05-

Z5/9, 06-Z5/3, 07-Z5/3, 07-Z5/8,   
 

PRI UMIESTŇOVANÍ STAVIEB DODRŽAŤ TIETO ZÁSADY A REGULATÍVY: 

V kapitole  2.6.3.1. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

1. Uličné čiary pri dostavbe parcelných prieluk sú stanovené priamkou medzi uličnými nárožiami 
fasád existujúcich susediacich domov na oboch stranách stavebného pozemku. 

2. Uličné čiary pri dostavbe ulíc sú stanovené priamkou medzi uličnými nárožiami fasád posledných 
dvoch domov stojacich v ulici. 

3. Uličné čiary v novo navrhnutých uliciach sú stanovené 10 m od okraja navrhnutej uličnej 
komunikácie. 

4. V zmiešaných územiach Z-BV, Z-BR, Z-VV budú uličné čiary posudzované individuálne na základe  
konkrétnej plochy. Pri ich určení je nevyhnutné ponechať územnú rezervu pre smerové  a šírkové 
úpravy komunikácií  a prípadné vedenie inžinierskych sietí ( elektrika, vodovod, kanalizácia). 

5. V jestvujúcej  zástavbe  (napr. v sektore Detva – historická časť)  nie je možné umiestňovať nové 
objekty rodinných domov  v záhradách. 

6. Výšková hladina zástavby v zastavanom území je určená priamkou medzi hrebeňmi striech 
susediacich domov, resp. posledného domu v ulici. 

7. Pri umiestňovaní nových objektov musia byť dodržané všetky ochranné pásma (VN vedení, 
plynovodu, telekomunikačných káblov, trafostaníc, cintorínov, hospodárskeho dvora 
poľnohospodárskeho podniku, lesa, letiska,  vodovodov, kanalizácií, vodných zdrojov a vodných 
tokov). 

8. V plochách bývania iné funkcie a činnosti môžu byť umiestnené len v súlade s s popisom  
funkčných plôch v tejto kapitole.  Pri umiestňovaní týchto funkcií musia byť dodržané  ustanovenia 
zákona NRSR č. 355/2007 Z.z.  a vyhl.  MZ SR č. 549/2007 Z.z. Vylúčiť chov hospodárskych zvierat 
ako predmet podnikania z obytnej zóny. 

9. Umiestňovanie  hospodárskych účelových objektov  ako senníky, prístrešky voľne sa pasúci 
dobytok, napájadlá a pod., ktorých využívanie je naviazané na poľnohospodársky využívané 
územie, je  prípustný aj bez vyznačenia plochy v grafickej časti. Vylučujú sa z tohto sklady a garáže 
poľnohospodárskej techniky. 

10. Vylúčiť výstavbu z inundačného územia toku Slatiny a z územia zasiahnutého vybrežovaním  vôd 
potoka Dolinka. 

11. Vylúčiť výstavbu na existujúcich melioračných kanáloch. 
12. V rámci rekonštrukcie existujúcich domov s plochými strechami  je možné zmeniť tvar strechy na 

strechy so šikmými strešnými rovinami, pričom je  nutné  rešpektovať  a prispôsobiť sa 
prevládajúcemu typu striech v území (resp. ulici) 

13. Vzdialenosť domov od  hraníc susedných pozemkov a susedných objektov je daná stavebným 
zákonom a musí byť v súlade  so stavebným zákonom. 

14. V historickej časti mesta zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, zachovať 
a revitalizovať urbanistickú štruktúru zástavby tvorenú za sebou  radenými objektami, rešpektovať 
založenú uličnú čiaru, zachovať historickú výškovú hladinu zástavby, zachovať a regenerovať tvar 
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striech valbová, sedlová s polvalbou alebo podlomenicou a materiál strešnej krytiny - pálená 
škridla tehlovo červenej farby. Pri rekonštrukcii objektov a pri novostavbách v tomto území 
vychádzať  z pôvodného charakteru zástavby, zachovať a revitalizovať regionálne znaky 
a architektonické prvky zástavby.   

15. Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny 
kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a 
väzbám s prírodným prostredím, v súlade so súčasnou krajinnou štruktúrou v jednotlivých 
regiónoch a s ustanoveniami Európskeho dohovoru o krajine. 

16. V plochách zmiešanej zástavby  rodinných domov a bytových domov , alebo v plochách zmiešanej 
zástavby  bývania  a vybavenosti  je výšková hladina limitovaná   3 NP + P, resp. 3NP + ustúpené 
podlažie  ( podľa  STN 734301 – Budovy na bývanie)  

17. Zastavanosť pozemkov (vrátane všetkých spevnených plôch, drobných a ostatných stavieb na 
pozemku prislúchajúcich k hlavnej stavbe): 

a) koeficient zastavanosti pre rodinné domy v obvode 01 Historická časť a 02 Sídlisko je 
max.40%, 

b) koeficient zastavanosti pre rodinné domy v obvode 03 Kostolné, 04 Skliarovo, 05 Krné, 
06 Piešť I.,  07 Piešť II. , 08 Zapriechody a 09 Lažtek je max.40%, 

c) koeficient zastavanosti pre bytové domy je max.70%, 
d) koeficient zastavanosti pre občiansku vybavenosť je max.80% 

18. Nadstavba obytných podlaží (obytného podkrovia) na obytných budovách je možná len za 
podmienok, že funkcia bývania nie je v rozpore s funkčným využívaním objektu. Funkcia bývania 
bude menej ako 40% funkčnej plochy. Umiestnenie bytov alebo priestorov na ubytovanie bude 
spĺňať podmienky príslušnej legislatívy, vrátane parkovania, podlažnosti max. 4NP vrátane 
podkrovia alebo ustúpeného podlažia, nadstavba nebude prevyšovať existujúcu zástavbu viac 
ako o výšku jedného podlažia (t.j. 3,5m). 

19. V lokalitách rozptylného osídlenia t.j. obvod 03-Kostolná, 04-Skliarovo, 05-Krné, 06-Piešť I., 07-
Piešť II., 09-Lažtek osídlenie nebude vytvárať súvislú zástavbu (ulicu) vzdialenosti medzi 
jednotlivými domami bude min.60m.  

2.7.  Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou štruktúrou, výroby a 
rekreácia  

 

Funkcia bývanie 

V kapitole  2.7. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

 

SEKTOR / OBVOD 01 DETVA - HISTORICKÁ ČASŤ 

Sektor /Obvod 01 Detva - Historická časť  - ZaD č.5 78 bj   / 234 ob 
01-Z5/1 Plocha rodinného domu (1RD) 
01-Z5/2 Plocha pre bytový dom (1BD) 
01-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (4RD*) 

Plocha pre bytové domy (4BD*) 
01-Z5/4 Plocha pre rodinné domy (8RD*) 
01-Z5/5 Plocha pre rodinné domy (5RD*) 

 

SEKTOR /OBVOD 02 DETVA - SÍDLISKO 

Sektor /Obvod 02 Detva - Sídlisko  - ZaD č.5 209 b.j./ 627 ob 



BOSKOV s.r.o.      
Humenné                                                                                                                      

Smerná časť - návrh 
Zmeny a doplnky č.5 

ÚPN Mesta Detva 
 

 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 35 z 76 

 

 

02-Z5/3 Plocha pre zmiešané územie: 
Plocha pre rodinné domy (7RD*) 
Plocha pre bytové domy (4BD*) 

02-Z5/4 Plocha pre bytové domy (6BD*) 
02-Z5/5 Plocha pre bytové domy (4BD*) 
02-Z5/6 Plocha pre rodinné domy (22RD*) 
02-Z5/7 Plocha pre rodinné domy (28RD*) 

 

SEKTOR / OBVOD 3 DETVA - KOSTOLNÁ 

Sektor /Obvod 03 - Kostolná - ZaD č.5  88 b.j. / 264 ob 
03-Z5/1 Plocha pre rodinné domy (3RD*) 
03-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (9RD*)  
03-Z5/4 Plocha pre rodinné domy (21RD*)  
03-Z5/5 Plocha pre bytové domy (6BD) 
03-Z5/6 Plocha pre rodinné domy (1RD)  

 

SEKTOR / BVOD 04 - SKLIAROVO 

Sektor /Obvod 04 Skliarovo - ZaD č.5 27 b.j./81 ob 
04-Z5/1;  04-Z5/3;  04-Z5/4;  04-Z5/6; 04-Z5/7;  04-
Z5/8; 04-Z5/9;  04-Z5/10; 04-Z5/13;  04-Z5/14 

Plocha pre rodinné domy (10/1RD)  
  

04-Z5/2 Plocha pre rodinné domy (6RD*)  
04-Z5/5 Plocha pre rodinné domy (4RD*) 

04-Z5/11 Plocha pre rodinné domy (2RD*) 

04-Z5/12 Plocha pre rodinné domy (5RD*) 

 

SEKTOR / OBVOD 05 - KRNÉ 

Sektor /Obvod 05 Krné - ZaD č.5 21 b.j. / 63 ob 
05-Z5/5, 05-Z5/6, 05-Z5/7, 05-Z5/8,  
05-Z5/9 

Plocha pre rodinné domy (4/1RD*)  

05-Z5/2 Plocha pre rodinné domy (7RD*)  
05-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (3RD*)  
05-Z5/4 Plocha pre rodinné domy (5RD*)  
05-Z5/9 Plocha pre rodinné domy (2RD*)  

 

SEKTOR / OBVOD 06 - PIEŠŤ I.  

Sektor /Obvod 06 Piešť I - ZaD č.5 15 b.j./45 ob 
06-Z5/1, 06-Z5/2, 06-Z5/4, 06-Z5/6,  
06-Z5/7, 06-Z5/9, 06-Z5/10, 06-Z5/11,  
06-Z5/12, 06-Z5/13, 06-Z5/14 

Plocha pre rodinné domy (6/1RD*)  

06-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (3/1RD*)  
06-Z5/5 Plocha pre rodinné domy (4/1RD*)  
06-Z5/8 Plocha pre rodinné domy 2/1RD*)  
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SEKTOR / OBVOD 07 - PIEŠŤ II 

Sektor /Obvod 07 Piešť II - ZaD č.5 18 b.j./ 54 ob 
07-Z5/1, 07-Z5/2, 07-Z5/3,  07-Z5/4,  
07-Z5/5, 07-Z5/6,  07-Z5/8, 07-Z5/9,  
07-Z5/10,  07-Z5/11, 07-Z5/12,  07-Z5/13,  

Plocha pre rodinné domy (12/1RD)  
 

07-Z5/7 Plocha pre rodinné domy (4RD*)  
07-Z5/14 Plocha pre rodinné domy (2RD*) 

 

SEKTOR / OBVOD  09 - LAŠTEK 

Sektor /Obvod 09 Lažtek - ZaD č.5 4 b.j. / 12 ob 
09-Z5/1 Plocha pre rodinné domy (1RD)  
09-Z5/2 Plocha pre rodinné domy (3RD*)  

 
 

Nárast bytov a obyvateľov podľa ZaD č.5 
Funkcia Počet bytových jednotiek  Počet obyvateľov 
IBV (RD) 184  552 
HBV (BD) 282  846 

Celkom 466 1398 
 

 
Funkcia výroby                         

V kapitole  2.8. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

                         

Zmeny a doplnkov č. 5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 
02 Sídlisko 02-Z5/2 Plocha pre rozšírenie priemyselného parku / 

zóny Trstená 
 
     
Funkcia rekreácie 

V kapitole  2.8. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

 
Zmeny a doplnkov č. 5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 
03 Kostolná 03-Z5/2 Plocha rekreácie a cestovného ruchu 

 
Funkcia zelene 

V kapitole  2.8. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

 
Zmeny a doplnkov č.5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 

02 Detva-  Sídlisko 02-Z5/2 Plocha verejnej zelene 
02 Detva-  Sídlisko 02-Z5/3 Plocha verejnej zelene 
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02 Detva-  Sídlisko 02-Z5/4 Plocha verejnej zelene 
 
Funkcia dopravy 

V kapitole  2.8. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

 
Zmeny a doplnkov č.5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 

01 Detva- Historická 
časť 

01-Z5/3   Plocha pre prístupovú komunikáciu 
01-Z4/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
01-Z5/6 Plocha pre preložku miestnej komunikácie  

 
02 

 
Detva - Sídlisko 

02-Z5/1 Plocha pre spevnené plochy a parkoviská 
02-Z5/3   Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/8 Plocha pre preložku miestnej komunikácie 

 
03 

 
Detva - Kostolná 

03-Z5/1 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/2 Plocha pre spevnené plochy a parkoviská 
03-Z5/3   Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

04 Skliarovo 04-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
04-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
04-Z5/11 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
04-Z5/12 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

05 Krné 05-Z5/2 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/3 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/9 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

06 Piešť I. 06-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06-Z5/10 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06-Z5/11 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06-Z5/12 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

07 Piešť II. 07-Z5/1 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
07-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
07-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

09 Lažtek 09-Z5/2 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
 

2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce  

V kapitole  2.8. v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 
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Zastavané územie je vymedzené hranicou určenou k 1.1.1990, rozšírené o riešenia platným 
územným plánom a jeho zmien a doplnkov. Riešením zmien a doplnkov č. 3 je rozšírené o plochy 
vyznačené na výkresoch č. 03, 04, 015 a 016. Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje 
rozšírenie hranice zastavaného územia v lokalitách znázornených vo výkrese „Komplexný výkres 
priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia“ (č.02, 03) a výkresu 
Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na 
nepoľnohospodárske účely a v grafickej prílohe (č.15, 16).  

2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 

2.9.1. Ochranné pásma 

2.9.1.2.  Cestné ochranné pásma  

V kapitole  2.9.1.2 v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

V zmysle Zákona o pozemných komunikáciách, zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a doplnkov a vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon 
o pozemných komunikáciách. 
- Rýchlostná cesta R2 má stanovené ochranné pásmo 100 m od priľahlého jazdného pásu. 
- Cesty I. triedy majú stanovené ochranné pásma od osi krajnej vozovky 50 m na každú stranu v 

úseku mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a 
koniec mesta. od osi cesty na každú stranu v úseku mimo zastavaného územia obce 
vymedzeného platným územným plánom obce 

- Cesty II. triedy majú stanovené ochranné pásmo od osi krajnej vozovky 25 m na každú stranu v 
úseku mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a 
koniec mesta. od osi cesty na každú stranu v úseku mimo zastavaného územia obce 
vymedzeného platným územným plánom obce 

- Cesty III. triedy  majú stanovené ochranné pásmo od osi krajnej vozovky 25 m na každú stranu v 
úseku mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a 
koniec mesta. od osi cesty na každú stranu v úseku mimo zastavaného územia obce 
vymedzeného platným územným plánom obce 

- Miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú stanovené ochranné pásma 15 m od osi 
vozovky. 

2.9.1.8.  Hygienické ochranné pásma  

V kapitole  2.9.1.8 v pôvodný text sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

- Pásmo hygienickej ochrany cintorína je 50m od hranice pozemku v zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o 
pohrebníctve VZN mesta Detva 

- Hygienické ochranné pásmo živočíšnej výroby – 1m na jednu veľkú dobytčiu jednotku (VDJ). 
- Pásmo hygienickej ochrany ČOV  100m od hranice areálu. 
- Pásmo hygienickej ochrany družstva v obvode "Historická časť" 150m. 
- Pásmo hygienickej ochrany družstva v obvode "Piešť II" 50m. 
- Zimný štadión v Detve - hranice pásma priameho ohrozenia je 104m. 

2.9.2.2. Prieskumné územie, chránené ložiskové územie, dobývacie priestory: 

V kapitole  2.9.2.2 v pôvodný text sa v prvej a druhej odrážke mení a dopĺňa, ktorý znie: 
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Návrh 

Na území k.ú. mesta Detva rešpektovať: 
- Výhradné ložisko "Stožok" (499) -stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom (DP) 

a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre PK Doprastav, Metrostav a.s., Žilina, 
- Výhradné ložisko "Detva- Piešť" (498) - stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom (DP) 

a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) , JIVA – TRADE, STONES SLOVAKIA s.r.o. Sereď, 
- Výhradné ložisko  "Detva" (847) - zlaté a strieborné rudy, s určenými chránenými ložiskovým 

územím  (CHLÚ) pre Mining Gold s.r.o. Stupava. 

2.11. Návrh verejného dopravného vybavenia 

2.11.1.3.  Základná komunikačná sieť, kategorizácia a funkčné triedy 

V kapitole  2.11.1.3 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Navrhované šírkového usporiadania miestnych komunikácií podľa kategórie v zmysle STN  
nasledovne: 

- preložka miestnej komunikácie, ktorej koridor je navrhovaný východne a západne od 
zastavaného územia mesta s pripojením sa priamo na cestu I/16  a cestu III/2455 
navrhujeme v zastavanom území obce vo funkčnej triede B3 a kategórii MZ 8,5/50 (8,0/50) 
a mimo zastavané územie obce v kategórií C 7,5/50:  

o (02-Z5/8) navrhovaný koridor vo východnej časti k.ú. s celkovou dĺžkou 2,90 km  

o (01-Z5/6) navrhovaný koridor v západnej časti k.ú. mesta s celkovou dĺžkou 2,50 km, 

- v navrhovaných rozvojových lokalitách vybudovať obslužné prístupové cesty vo funkčnej 
triede C3 v kategórii MO 6,5/40, ako obojsmernú s dvoma jazdnými pruhmi, zeleným 
pásom, s odvodnením do rigolu a terénu. Celková šírka dopravného priestoru medzi 
pozemkami je min. 8 m. Šírku stavebnej čiary dodržať v zmysle platných vyhlášok. Pred 
každým stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 4 m. Parkovanie sa navrhuje na 
vlastnom pozemku RD mimo dopravného priestoru: 

o obvod 01 Detva - Historická časť: lokalita 01-Z5/1, 01-Z5/3 

o obvod 02 Detva - Sídlisko: lokalita 02-Z5/3, 02-Z5/4, 02-Z5/5, 02-Z5/6, 02-Z5/7 

o obvod 03 Detva - Kostolné: lokalita 03-Z5/1, 03-Z5/3, 03-Z5/4, 03-Z5/5 

o obvod 05 Detva - Krné: lokalita 05-Z5/2, 05-Z5/3, 05-Z5/4, 05-Z5/6, 05-Z5/7, 05-Z5/9 

o obvod 06 Detva - Piešť I.: lokalita 06-Z5/3, 06-Z5/7, 06-Z5/11, 06-Z5/13 

o obvod 07 Detva - Piešť II, lokality 07-Z5/4, 07-Z5/8, 07-Z5/13, 07-Z5/14 

o obvod 09 Detva - Lažtek: lokalita 09-Z5/2. 

- dopravne menej exponované prístupy najmä v koncových polohách resp. slepé komunikácie 
navrhované vo funkčnej triede C3 MO 5,5/30 s následným napojením na obojsmernú 
komunikáciu C3 v kategórii MO 6,5/40, 

- šírku jednosmernej komunikácii je možné znížiť na 6,5 m s obratiskom. Súčasťou verejného 
priestranstva je tiež najmenej jeden pruh pre peších sa šírkou min. 1,5 m s bezbariérovým 
využívaním. Navrhovaná komunikácia vo funkčnej triede C3 MO 5,5/30. 

Odvodnenie ciest - jestvujúce odvodnenie v celej obci je na terén a rigolov, ktoré treba vzhľadom 
na konfiguráciu terénu a rôzne spádovanie ciest prehodnotiť. Odvodnenie navrhovaných cestných 
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komunikácií sa navrhuje do rigolov a žľabov.  

2.11.1.4.  Doprava statická - parkovanie 

 

V kapitole  2.11.1.4 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Počet parkovacích miest pri objektoch vybavenosti, plochách určených na bývanie a pri 
priemyselnej zóne riešiť  v súlade s požiadavkami STN 736110 projektovanie miestnych komunikácií 
a v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. na pozemku investora. 

2.11.3. Cyklistická doprava 

V kapitole  2.11.3 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Doplnenie tras cyklochodník: 
- obvod 01 Detva - Historická časť: od Ul. Družstevnej pozdĺž Ul. P. Jilemnického po Ul. 

Janka Kráľa 
- obvod 02 Detva - Sídlisko: od Ul. Pionierov pozdĺž Ul. Štúra s odbočením k ZŠ  s 

pokračovaním k Ul. Obrancov mieru 
- obvod 02 Detva - Sídlisko, 05 Krné, 06 Piešť I.: od Ul. M. R. Štefánika s pokračovaním 

cez Detviansky potok, k ceste tr. I. s odbočením k areálu SAD a železničnej stanici a 
pokračovaním do obvodu 05 Krné a 06 Piešť I.   

Celková dĺžka navrhovanej trasy je cca 2,0 km, prevýšenie trasy /pozdĺžny sklon je 70 m/1,6 %. 
Charakter trasy: jednostranný chodník pre cyklistov. Šírka navrhovanej cyklistickej komunikácie 
mimo zastavané územie obce je navrhovaná s predpokladom intenzity v dvoch smeroch cyklista – 
chodec min. 2,50 m.  

2.12. Zásobovanie  elektrickou  energiou 

2.12.2. Zásobovanie elektrickou energiou 

V kapitole  2.12.2 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Novonavrhované lokality napojiť: 
o obvod 01 Detva - Historická časť: lokality 01-Z5/1, 01-Z5/3 z jestvujúcich  NN rozvodov  
o obvod 02 Detva - Sídlisko: lokalita 02-Z5/2 z navrhovaných NN rozvodov napojených z 

trafostanice pri priemyselnom parku 
o obvod 02 Detva - Sídlisko: lokality 02-Z5/3, 02-Z5/4, 02-Z5/6, 02-Z5/7 z navrhovaných 

NN rozvodov napojených z navrhovaných trafostaníc 
o obvod 02 Detva - Sídlisko: lokalita 02-Z5/5 z jestvujúcich a navrhovaných NN rozvodov 

z napojených z jestvujúcich trafostaníc 
o obvod 03 Detva - Kostolné, 04 Detva - Skliarovo, 09 Lažtek z jestvujúcich a 

navrhovaných NN rozvodov napojených z jestvujúcich a navrhovaných trafostaníc 
o obvod 05 Krné, 06 Piešť I., 07 Piešť II.  z jestvujúcich a navrhovaných NN rozvodov 

napojených z jestvujúcich a navrhovaných trafostaníc. 
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2.13. Vodné toky a vodné hospodárstvo 

2.13.1. Vodné toky a nádrže 

V kapitole  2.13.1 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Pre k.ú. mesta Detva nie je vysledované inundačné územie na tokoch Slatina a potok Dolinka. 
Pre zabezpečenie ochrany územia tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle 
Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a ustanovenia Zákona o ochrane pred 
povodňami č. 7/2010 Z.z. . 

- Pri výstavbe v obvode Historická časť v lokalitách 01-Z5/2, 01-Z5/6 ponechať v šírke 5,0 m 
voľný nezastavaný pás od brehovej čiary vodného toku.  

- Pri výstavbe v obvode Sídlisko v lokalitách 02-Z5/1, 02-Z5/3, 02-Z5/8 ponechať v šírke 5,0 m 
voľný nezastavaný pás od brehovej čiary vodného toku.  

- Pri výstavbe v obvode Skliarovo, lokalita 04-Z5/11 ponechať v šírke 5,0 m voľný nezastavaný 
pás od brehovej čiary vodného toku.  

- Pri výstavbe v obvode Krné v lokalitách 04-Z5/1, 04-Z5/2 ponechať v šírke 10,0 m voľný 
nezastavaný pás od brehovej čiary významného vodohospodárskeho toku vodného toku 
Slatina.  

- Pri výstavbe v obvode Lažtek, lokalita 09-Z5/1 ponechať v šírke 5,0 m voľný nezastavaný pás 
od brehovej čiary vodného toku.  

- Rešpektovať prirodzené záplavové územie tokov a prípadnú výstavbu situovať v zmysle §20 
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov mimo územie 
ohrozené povodňami. 

2.13.4. Zásobovanie pitnou vodou 

V kapitole  2.13.4 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Výstavba nových  vodovodných potrubí alebo ich  rekonštrukcia  musí zohľadniť 
potreby navrhnutých rozvojových plôch. 

• Obvod 01 Detva - Historická časť:  

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta  v obvode 01 Detva - Historická časť je nárast obyvateľov o 234 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 4531. 

- Obyvateľstvo:   4531 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  656.995  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 4531 ob x 40 l.os-1. deň-1  =    181.240  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody: Qp = 838.235 l.deň-1 = 9,70 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody: Qmax = Qp . kd = 838.235 m3.deň-1  x 1,4 = 13,58 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :  Qmh = Qmax . kh = 13,58 x 2,0 = 27,16 l.s-1 

Navrhované lokality v blízkosti jestvujúcej zástavby, navrhujeme rozšírenie rozvodného 
vodovodného potrubia DN 100 mm s napojením na jestvujúce rozvodné vodovodné potrubie  v III. 
tlakovom pásme. 
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• Obvod 02 Detva - Sídlisko 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 02 Detva - Sídlisko je nárast obyvateľov o 627 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 12013. 

- Obyvateľstvo:   12013 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  1741.885 tis. l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 12013 ob x 40 l.os-1. deň-1  =    480.520  l.deň-1 

- Priemysel      300 os x 80  l.os-1. deň-1  =       24.000  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 2.246.405 l.deň-1 = 26,00 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 2.246.405 m3.deň-1  x 1,4 = 36,40 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 36,40 x 2,0 = 72.80 l.s-1 

Navrhované lokality v blízkosti jestvujúcej zástavby, navrhujeme rozšírenie rozvodného 
vodovodného potrubia DN 100 mm s napojením na jestvujúce rozvodné vodovodné potrubie  v III. 
tlakovom pásme. 

• Dĺžka navrhovaného vodovodu DN100mm. 

Priemyselný park Piešť I (Qd = cca 44 m3/deň; Qd max. = cca 1,020 l/s) bude pitnou vodou 
zásobovaný vybudovaním samostatného prívodného potrubia dimenzie DN 100 ∼∼∼∼ 150 mm v dĺžke 
cca 500 m s napojením priamo na jestvujúci skupinový vodovod „HLF“ pri štátnej ceste Zvolen – 
Lučenec. 

• Obvod 03 Kostolná 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 03 Kostolné je nárast obyvateľov o 264 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 1169  

- Obyvateľstvo:   905 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  131.225  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 905 ob x 40 l.os-1. deň-1  =     36.200  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 167.425 l.deň-1 = 1,94 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 167.425 m3.deň-1  x 1,4 = 2,71 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 2,71 x 2,0 = 5,43 l.s-1 

Navrhované lokality navrhujeme napojiť na rozvodné vodovodné potrubia DN 100 mm v III. 
tlakovom pásme novými potrubiami DN100.  

Lokality mimo jestvujúce vodovodné potrubie budú napojené na vlastné zdroje pitnej vody. 

• Obvod 04 Skliarovo 

Podľa ZaD č.4 ÚPN mesta je v obvode 04 Skliarovo je nárast obyvateľov o 81 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 1102.  

- Obyvateľstvo:   1102 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  159.790  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 1102 ob x 40 l.os-1. deň-1  =      44.080  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 203.870 l.deň-1 = 2,36 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 203.870 m3.deň-1  x 1,4 = 3,30 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 3,30 x 2,0 = 6,61 l.s-1 

V tejto časti územia je čiastočne vybudovaný verejný vodovod. Pre túto časť zástavby je 
vybudovaný samostatný miestny vodovod so zabezpečením nového vodného zdroja o výdatnosti 
min. 3,0 l/s Miestny vodovod pozostáva z  vodného zdroja, prívodného potrubia do vodojemu, 
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vodojemu objemu 200 m3, zásobného potrubia a rozvodnej vodovodnej siete dimenzie DN 100 mm.  

Navrhované lokality navrhujeme napojiť na rozvodné vodovodné  potrubia novými potrubiami 
DN100. 

Lokality mimo jestvujúce vodovodné potrubie budú napojené na vlastné zdroje pitnej vody. 

• Obvod 05 Krné 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 05 Krné je nárast obyvateľov o 63 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 657. 

- Obyvateľstvo:   657 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  95.265  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 657 ob x 40 l.os-1. deň-1  =    26.280  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 121.545 l.deň-1 = 1,41 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 121.545 m3.deň-1  x 1,4 = 1,97 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 1,97 x 2,0 = 3,94 l.s-1 

Navrhované lokality navrhujeme napojiť na rozvodné vodovodné potrubie DN 100 mm v III. 
tlakovom pásme novými vodovodnými potrubiami HDPE DN100.  

Lokality mimo jestvujúce vodovodné potrubie budú napojené na vlastné zdroje pitnej vody. 

• Obvod 06 Piešť I 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 06 Piešť I je nárast obyvateľov o 63 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 1079. 

- Obyvateľstvo:   1079 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  156.455  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 1079 ob x 40 l.os-1. deň-1  =    43.160  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 199.615 l.deň-1 = 2,31 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 199.615 m3.deň-1  x 1,4 = 3,23 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 3,23 x 2,0 = 6,47 l.s-1 

Časť jestvujúcej zástavby je v súčasnosti zásobovaná z verejného vodovodu (I. tlakové pásmo). 
Zásobovanie pitnou vodou bude z verejného vodovodu prepojením na jestvujúci vodovod v Piešti II 
– rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, vrátane redukčných tlakových šachiet.  

Trasa vodovodu dimenzie DN 100 mm bude vedená v okraji miestnej komunikácie až po 
prepojenie na vodovod v časti Piešť I – možné prepojenie vodovodov Detva mesto (I. tlakové 
pásmo) a Detva Piešť II.  

V tomto riešenom sektore je značná časť jestvujúcej i novouvažovanej zástavby vidieckeho typu 
priestorovo veľmi rozptýlená, keď táto okrajová zástavba bude pitnou vodou zásobovaná 
z individuálnych zdrojov – studne.   

• Obvod 07 Piešť II 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 07 Piešť II je nárast obyvateľov o 54 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 813. 

- Obyvateľstvo:   813 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  117.885  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 813 ob x 40 l.os-1. deň-1  =    32.520  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 150.405 l.deň-1 = 1,74 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 150.405 m3.deň-1  x 1,4 = 2,44 l.s-1 
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Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 2,44 x 2,0 = 4,87 l.s-1 

Lokality budú zásobované z verejného vodovodu zo zdroja vody, vodojemu 150 m3 
a jestvujúceho vodovodu Detva – Piešť II zachovaním súčasného stavu, len s prípadným rozšírením 
rozvodnej vodovodnej siete potrubiami DN100 . 

Značne vzdialená rozptýlená okrajová zástavba vidieckeho typu bude zásobovaná 
z individuálnych zdrojov – studne. 

• Obvod 09 Lažtek 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 09 Lažtek je nárast obyvateľov o 12 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 292. 

- Obyvateľstvo:   292 ob x 145 l.os-1. deň-1 =  42.340  l.deň-1 

- Občianska vybavenosť: 280 ob x 40 l.os-1. deň-1  =    11.680  l.deň-1 

Priemerná denná potreba vody:  Qp = 54.020 l.deň-1 = 0,625 l.s-1 

Maximálna denná potreba vody:  Qmax = Qp . kd = 54.020 m3.deň-1  x 1,4 = 0,87 l.s-1 

Maximálna hodinová potreba :   Qmh = Qmax . kh = 0,87 x 2,0 = 1,75 l.s-1 

Navrhovaná nová lokalita rodinnej zástavby bude zásobovaná z verejného vodovodu z lokality 
Historické centrum rozšírením rozvodnej vodovodnej siete potrubiami DN100. 

Značne vzdialená rozptýlená okrajová zástavba vidieckeho typu bude zásobovaná 
z individuálnych zdrojov – studne. 

 

 



 

Výpočet potreby vody do r. 2035 

  
Obvod 

Počet obyvateľov 
Priemysel a 
amfiteáter 

Qp 

m3.deň-1 

Qm 

m3.deň-1 

Qmh 

l.s-1 

Stav 
 

UPN 
(r.2008) 

Zmena 
č. 1 

Zmena  
č.2 

Zmena  
č. 3 

r.(2013) 

Zmena 
č.4 

(r.2018) 

Zmena 
č.5  

 
Spolu 

 

01 Historická časť  2 890     1 072       20        27       132 156 234 4297  4531 140+80 812,55  
822,25 

1.137,56 
1151,14 

26,33 
53,49 

02 Sídlisko  9 095     1 226       40      111       818 96 627 11386 12013   290 2.129,61  
2.155.61 

2.981,45 
3017,85 

69,02 
141,82 

03 Kostolná     493        126         6       12       175      93 264 905   1169     167,43  
169,37 

    234,40 
237,11 

   5,43 
10,86 

04 Skliarovo     734          83         0       15       150      39 81 1021   1102     189,01 
191,37 

    264,61 
267,91 

   6,13 
12,74 

05 Krné     247            0         3         3         11      330 63 594     657    109,89 
111,30 

153,85 
155,92 

   3,56 
7,50 

06 Piešť I     559          95       12       33       140      177 63 1016   1079  187,96 
190,27 

    263,14 
266,37 

6,09 
12,56 

07 Piešť II     593            0        3       18         52      93 54 759     813     140,42 
142,16 

    196,58 
199,02 

4,55 
9,42 

08 Zapriechody         2            0        0         0         42        0      0 44  6,38 8,93    0,21 

09 Lažtek     105            0        0         0         49      126 12 280     292       51,80 
52,425 

72,52 
73,35 

   1,68 
3,43 

 Spolu 14 718     2 602       84     219     1569 1110 1398 20302   21700 430+80 3.795,05 
3841,135 

 5.313,04 
5.377.60 

123,00 
152,03 

Posúdenie akumulácie 
Akumulácia pitnej vody pre mesto Detva je zabezpečená vo vodojemoch: 
VDJ1 I.   tlakové pásmo      2x400 m

3
 (obvod 02 Sídlisko) 

VDJ2 II.  tlakové pásmo    2x2000 m
3
 (obvod 02 Sídlisko) 

VDJ3 III. tlakové pásmo      2x250 m
3
 (obvod 01 Historická časť) 

VDJ4              1x80 m
3
 (obvod 03 Kostolná) 

VDJ5              1x50 m
3
 (obvod 03 Kostolná) 

VDJ6            1x200 m
3
 (obvod 04 Skliarovo) 

VDJ7            1x150 m
3
 (obvod 07 Piešť II.) 

Spolu                                    5 780 m
3 

(5.450 m
3
 po odpočítaní 330 m3

 
) 

Maximálna denná potreba je 5.313,04 m
3
. d

-1
.  Jestvujúca akumulácia predstavuje 108,79 %, čo za celé mesto vyhovuje. 



 

2.13.5. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

• Obvod 01 Detva - Historická časť:  

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 01 Detva - Historická časť je nárast obyvateľov o 234 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 4.531. 

Qv = 2 * 4.531 * 145 * 2,0 = 2.627.980 m3.deň-1 = 30.42  l.s-1 

Maximálny teoretický prietok splaškových OV od obyvateľov je polovica z Qv, t.j. 15,21 l.s-1. 
To je zároveň maximálne teoretické množstvo, ktorým bude zaťažená ČOV Detva z obvodu 01 
Historická časť. 

Znečistenie od obyvateľov: 
BSK5 = 4531 x 60 g.os-1.deň-1 = 271,860 g > 271,86 kg  BSK5.deň-1 

Koncentrácia na vtoku = 2571 860 000 / 200 000 = 1.359 mg.l-1 

Navrhujeme dobudovať kanalizačné zberače PVC DN/ID300mm v celom, vrátane novo 
navrhovaných lokalitách zástavby a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom 
PVC DN/ID150mm. 

• Obvod 02 Detva - Sídlisko 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 02 Detva - Sídlisko je nárast obyvateľov o 627 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 12013. 

Qv = 2 * 12.013 * 145 * 2,0 = 6.967.540 m3.deň-1 = 80,64  l.s-1 

Maximálny teoretický prietok splaškových OV od obyvateľov je polovica z Qv, t.j. 40,32 l.s-1. 
To je zároveň maximálne teoretické množstvo, ktorým bude zaťažená ČOV Detva z obvodu 02 
Sídlisko. 

Znečistenie od obyvateľov: 
BSK5 = 12013 x 60 g.os-1.deň-1 = 720.780 g > 720,78 kg  BSK5.deň-1 

Koncentrácia na vtoku = 720 780 000 / 200 000 = 3.604 mg.l-1 

Navrhujeme dobudovať kanalizačné zberače PVC DN/ID300mm v celom obvode, vrátane novo 
navrhovaných lokalitách zástavby a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom 
PVC DN/ID150mm. 

• Obvod 03 Kostolné 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 
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Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 03 Kostolné je nárast obyvateľov o 264 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 1169  

Značne vzdialená rozptýlená zástavba vidieckeho typu bude odkanalizovaná individuálne do 
vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v súlade so zákonom o vodách v 
znení neskorších predpisov. Obsah žumpy je navrhované vyvážať na zneškodnenie do najbližšej 
ČOV, ktorá má vybudovanú nádrž na žumpové vody.   

• Obvod 04 Skliarovo 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 04 Skliarovo je nárast obyvateľov o 81 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 1102. 

V tejto časti územia nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Túto časť zástavby navrhujeme 
odkanalizovať individuálne do vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v 
súlade so zákonom o vodách v znení neskorších predpisov. Obsah žumpy je navrhované vyvážať 
na zneškodnenie do ČOV Detva, ktorá má vybudovanú nádrž na žumpové vody.   

Kanalizáciu navrhujeme vybudovať len pre novú rodinnú zástavbu pri hranici obvodu 
s historickou časťou, ku ktorej je aj kapacitne prepočítaná. Dĺžka navrhovanej kanalizácie DN300 
cca 650 m. 

• Obvod 05 Krné 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 05 Krné je nárast obyvateľov o 63 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 657. 

Qv = 2 * 657 * 145 * 2,4 = 457.272 m3.deň-1 = 5.30  l.s-1 

Maximálny teoretický prietok splaškových OV od obyvateľov je polovica z Qv, t.j. 2,65 l.s-1. 
To je zároveň maximálne teoretické množstvo, ktorým bude zaťažená ČOV Detva z obvodu 05 
Krné. 

Znečistenie od obyvateľov: 
BSK5 = 657 x 60 g.os-1.deň-1 = 39 420 g > 39,420 kg  BSK5.deň-1 

Koncentrácia na vtoku = 39 420 000 / 200 000 = 197,1 mg.l-1 

V tejto časti územia nie je vybudovaná verejná kanalizácia. 

Navrhujeme dobudovať kanalizačné zberače PVC DN/ID300mm m, vrátane novo navrhovaných 
lokalitách zástavby a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom PVC 
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DN/ID150mm.  

Časť zástavby  - vzdialenú a rozptýlenú navrhujeme odkanalizovať individuálne do vodotesných 
žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v súlade so zákonom o vodách v znení 
neskorších predpisov. Obsah žumpy je navrhované vyvážať na zneškodnenie do ČOV Detva, ktorá 
má vybudovanú nádrž na žumpové vody. 

• Obvod 06 Piešť I 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 06 Priešť I je nárast obyvateľov o 63 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 1079. 

V tejto časti územia nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Túto časť zástavby navrhujeme 
odkanalizovať individuálne do vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v 
súlade so zákonom o vodách v znení neskorších predpisov. Obsah žumpy je navrhované vyvážať 
na zneškodnenie do ČOV Detva, ktorá má vybudovanú nádrž na žumpové vody.   

• Obvod 07 Piešť II 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 07 Piešť II je nárast obyvateľov o 54 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 813  

V tejto časti územia nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Túto časť zástavby navrhujeme 
odkanalizovať individuálne do vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v 
súlade so zákonom o vodách v znení neskorších predpisov. Obsah žumpy je navrhované vyvážať 
na zneškodnenie do ČOV Detva, ktorá má vybudovanú nádrž na žumpové vody.   

• Obvod 09 Lažtek 

V kapitole  2.13.5 v pôvodný text dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Podľa ZaD č.5 ÚPN mesta je v obvode 09 Lažtek je nárast obyvateľov o 12 osôb.  

Do roku 2035 je predpokladaný celkový počet obyvateľov 292. 

V tejto časti územia nie je vybudovaná verejná kanalizácia. 

Kanalizáciu navrhujeme vybudovať len pre novú rodinnú zástavbu za pri hranici obvodu 
s historickou časťou, ku ktorej je aj kapacitne prepočítaná. Dĺžka navrhovanej kanalizácie DN300 
cca 570 m. 

Časť zástavby  - vzdialenú a rozptýlenú navrhujeme odkanalizovať individuálne do vodotesných 
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žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v súlade so zákonom o vodách v znení 
neskorších predpisov. Obsah žumpy je navrhované vyvážať na zneškodnenie do ČOV Detva, ktorá 
má vybudovanú nádrž na žumpové vody. 

Návrh žumpy 
Výpočet potreby vody je prevedený podľa vyhlášky č. 684 /2006 Z.z. MŽP SR. 
Rodinný dom trvalo obývaný  
počet producentov:   N = 4 obyv. 
špecifická denná spotreba :  145 l.os-1.deň-1 
časový interval vyprázdňovania:  30 dní 
Objem žumpy :    17 m3 

2.13.8. Melioračné a hydromelioračné stavby  

V kapitole  2.13.8 pôvodný text sa v tabuľke mení a dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Navrhované opatrenia hydromelioračných zariadení: 
- Pri výstavbe v obvode Sídlisko v lokalitách 02-Z5/1, 02-Z5/2,  02-Z5/8 rešpektovať 

hydromelioračné odvodňovacie zariadenia - drenážny systém.  
- Pri výstavbe v obvode Kostolná v lokalitách 03-Z5/3, 03-Z5/4 , 03-Z5/6 rešpektovať otvorený 

kanál a hydromelioračné odvodňovacie zariadenia - drenážny systém. 
- Pri výstavbe v obvode Skliarovo v lokalite 04-Z5/11 rešpektovať hydromelioračné 

odvodňovacie zariadenia - drenážny systém. 
- Pri výstavbe v obvode Krné v lokalitách 05-Z5/1, 05-Z5/2 rešpektovať otvorený odvodňovací 

kanál a hydromelioračné odvodňovacie zariadenia - drenážny systém. 
- Pozdĺž brehov odvodňovacích kanálov ponechať v šírke 5,0 m voľný nezastavaný pás od 

brehovej čiary. 

2.16.  Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov 

2.16.2. Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

V kapitole  2.16.2 pôvodný text v prvej a druhej odrážke mení a dopĺňa, ktorý znie: 

V riešenom území sú vyhlásené dve chránené ložiskové územia (CHLÚ) a dobývacie priestory 
(DP). CHLÚ a DP sú vyznačené v grafickej časti: 
- Výhradné ložisko "Stožok" (499) -stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom (DP) 

a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre PK Doprastav, Metrostav a.s., Žilina, 
- Výhradné ložisko "Detva- Piešť" (498) - stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom 

(DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) , JIVA – TRADE, STONES SLOVAKIA s.r.o. Sereď, 
- Výhradné ložisko  "Detva" (847) - zlaté a strieborné rudy, s určenými chránenými ložiskovým 

územím  (CHLÚ) pre Mining Gold s.r.o. Stupava. 
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Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 

 

2.17. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 

 

V kapitole  2.17. pôvodný text  v poslednom odstavci, v tretej a štvrtej odrážke sa mení a 
dopĺňa, ktorý znie: 

Zvýšenú ochranu si vyžadujú tieto časti riešeného územia: 
- Uzavretý kameňolom pod vrchom Ježová , ktorý navrhujeme zrekultivovať. 
- Záplavové územie rieky  Slatiny a potoka Dolinka  
- Výhradné ložisko "Stožok" (499) -stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom 

(DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre PK Doprastav,a.s., Metrostav a.s., Žilina, 
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- Výhradné ložisko "Detva- Piešť" (498) - stavebného kameňa, s určeným dobývacím 
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), JIVA – TRADE, STONES 
SLOVAKIA s.r.o. Sereď, 

- Výhradné ložisko  "Detva" (847) - zlaté a strieborné rudy, s určenými chránenými 
ložiskovým územím  (CHLÚ) pre Mining Gold s.r.o. Stupava, 

- Prieskumné územie (PÚ) "Detva - Nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy - 
rudy, určené pre držiteľa prieskumného územia Mining Gold, s.r.o. Bratislava 
 

2.19. Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely 

2.19.5.  Budúce možné použitie  poľnohospodárskej pôdy 

2.19.5.2. Zdôvodnenie navrhovaného priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia mimo zastavané územie obce  

V kapitole  2.19.5.1. pôvodný text  a tabuľka sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

Návrh zmien a doplnkov č.5 ÚPN-M Detva rieši nové priestorové usporiadanie a navrhované 
funkčné využitie územia na základe požiadavky fyzických osôb a mesta Detva. ZaD č. 5 ÚPN M 
riešia nový rozvoj: 

- plochy pre obytné územie, 
- plochy pre rekreáciu a šport 
- plochy pre priemyselnú zónu 
- plochy pre dopravné vybavenie  

• Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený 
záber poľnohospodárskej pôdy, novonavrhované lokality (záber č. H61, H62, H63, H640 H65, 
H66, D73B, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D82, D85, D86, K51, K56, PI72, PI73, 
PII39, PII40, L17, L18) sú súčasťou najkvalitnejšej pôdy (BPEJ 0711002 (5), 0757202 (6), 
0771212 (5), 0771312 (5), 0857202 (5), 0757302 (6), 0761242 (6), 0761342 (6), 0761542 (7) 
v katastrálnom území mesta Detva.  Z tohto dôvodu pri trvalom zábere najkvalitnejšej 
poľnohospodárskej pôdy, vzniká pre investora povinnosť platenia odvodov. 

• Na lokality nachádzajúce sa v intraviláne mesta a lokality v extraviláne mesta určené ako 
plochy komunikácií, plochy pod rodinnými domami a plochy určené pre verejnoprospešné 
stavby sa v zmysle zákona a § 4 písm. c), d) a f) nariadenia vlády pri trvalom zábere 
poľnohospodárskej pôdy nevzťahuje povinnosť platenia odvodov. 

 

Záber v zastavanom území obce. 

 
01 Historická časť 
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Záber č. H62, H63, H64, H65 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, v zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné a bytové 
domy.  Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, trvalý trávnatý porast, BPEJ 
0711002 (5), 0757002 (6), na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 1,2718 ha, z toho nepoľnohospodárska pôda vo výmere 0,2006 ha. 

Záber č. H62, H63, H64, H65 - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 
(5), 0757002 (6)  v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR 
č.58/2013 Z.z.. Výmera je 1,0712 ha 

Záber č. H61, 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, v zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita s funkciou pre dopravné  a technické 
vybavenie, občianska vybavenosť. Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, 
súkromného vlastníka.    

Celkový záber je 2,7200 ha. 

Záber č. H61 - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 0757002 (6) 
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
Výmera je 1,0237 ha 

 
02 Detva - Sídlisko 

Záber č. D78, D82, D84 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, v zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy a 
bytové domy.  Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0711002 (5), 
0761242 (6), 0777465 (8) na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 6,0439 ha. 

Záber č. D78  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 0761242 (6) 
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
Výmera je 3,2431 ha 

Záber č. D74, D76, D79, D83 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, v zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre miestnu komunikáciu a verejnú 
zeleň.  Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka mesta Záber sa nachádza 
na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0711002 (5), 0761242 (6), 0777465 (8) na 
súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.     

Celkový záber je 1,2433 ha. 

Záber č. D74, D79  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 
0761242 (6) v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR 
č.58/2013 Z.z.. Výmera je 1,0242 ha 

 

Záber mimo zastavané územie obce. 
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Záber č. H66, H67 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné a bytové 
domy.  Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0761545 (6), 
0761542 (7), na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.  Celkový záber je 
3,9897 ha. 

Záber č. H66  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0761542 (7), v zmysle § 12  
zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. Výmera je 0,8367 
ha. 

Záber č. H61  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita prístupová komunikácia, technická 
infraštruktúra. Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 0711002 (5), 
0757202 (6), 0761432 (6), 0794002 (8), požiadavka mesta.  Celkový záber je vo výmere 2,7200 
ha. 

Záber č. H61  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 0757202 (6), 
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
Výmera je 1,0237 ha. 

 
02 Detva - Sídlisko 

 
Záber č. D86 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, záhrada, BPEJ 0761242 (6), 0761542 
(7),  na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.  Celkový záber je 4,2060 ha. 

Záber č. D86  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0761242 (6), 0761542 (7),   
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
Výmera je 4,2060 ha 

Záber č. D75, D77, D80, D85 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita prístupová komunikácia, technická 
infraštruktúra, verejná zeleň. Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 
0711002 (5), 0757202 (6), 0761432 (6), 0794002 (8), 0761242 (6) požiadavka súkromného 
vlastníka.   
Celkový záber je 7,0288 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je vo výmere 0,3170 ha. 

Záber č. D75, D77, D80, D85  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0761242 
(6),  v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 
Z.z.. Výmera je 5,8353 ha 

Záber č. D73b,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 
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1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita miestnej komunikácií. Záber sa 
nachádza na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 0711002 (5), 0761445 (7), 0761542 (7) 
požiadavka mesta.   

Celkový záber je 3,2087 ha. 

Záber č. D73b  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 0761445 (7) 
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
Výmera je 2,1578 ha. 

Záber č. D81,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita priemyselnej zóny. Záber sa nachádza 
na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 0711002 (5), 0711042 (5), požiadavka súkromného 
vlastníka.   
Celkový záber je 11,0180 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je vo výmere 0,2242 ha. 

Záber č. D73b  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 0761445 (7) 
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
Výmera je 2,1578 ha. 
 
03 Kostolné 

 
Záber č. K51, K52, K54, K55, K56 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné a bytové 
domy.  Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0857202 (5), 
0889222(8), 0889225 (8) , na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   
Celkový záber je 30,8842 ha z toho na nepoľnohospodárskej pôde je vo výmere 1,1125 ha. 

Záber č. K51, K56  - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0857202 (5), v zmysle 
§ 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. Výmera je 
1,6057 ha. 

Záber č. K53,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita prístupová komunikácia, technická 
infraštruktúra. Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 0889222(8), 
0889225 (8) požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 2,3806 ha. 
 
04 Skliarovo 

 
Záber č. S48, S49, S50, S51, S52, S53 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 1071442 (7), 1081685 (9), 
0977462 (9), 0989232 (7), 0977462 (9), 0871442 (7), 0889212 (7), 0889212 (7) na súkromných 
pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 5,0635 ha. 
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Záber č. KR18, KR19, KR20, KR22, KR23 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0757303 (6) 0757402 (7), 
0794005 (8), 0781782 (9) na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 5,6912 ha 

Záber č. KR21 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita prístupová komunikácia, technická 
infraštruktúra. Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 0757402 (7) 
požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,0842ha. 

Záber č. KR17 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavané územie so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita výroba, občianska vybavenosť, 
technická vybavenosť. Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde záhrady BPEJ 0794005 (8) 
požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 3,7825 ha. 
 
06 Piešť I 

 
Záber č. PI72, PI73, PI74, PI75, PI76, PI77, PI78, PI79, PI80 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0757302 (6), 070761342 
(6), 0871342 (7), 0871242 (7), 0757402 (7), 0877462 (8), 0877465 (8) 0877562 (8), 0977565 (9) na 
súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 5,9553 ha. 

Záber č. PI72, PI73 - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0757302 (6), 
070761342 (6) v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR 
č.58/2013 Z.z.. Výmera je 1,4894 ha. 
 
07 Piešť II 

 
Záber č. PII35, PII36, PII37, PII38, PII39, PII40, PII41 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, TTP, BPEJ 0771312 (5), 0757402 (7), 
0777362 (8), 0777462 (8), 0871512 (7) na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného 
vlastníka.   

Celkový záber je 4,1636 ha. 

Záber č. PII39, PII40 - je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0771312 (5), 
v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
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Výmera je 1,4823ha. 
 
09 Lažtek 

 
Záber č. L17, L18 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta, mimo zastavanom území so stavom k 

1.1.1990. V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, záhrada, BPEJ 0711002 (5), 0771212 
(5), 0757202 (6), na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,7308 ha. 

Záber č. L17, L18 je na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde BPEJ 0711002 (5), 0771212 
(5), 0757202 (6),v zmysle § 12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR 
č.58/2013 Z.z..  

Výmera je 0,7308 ha. 

ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie01 Historická časť 

BPEJ SK výmera (ha)

0794002 8 1,3947

0711002 5 0,4516 0,4516

0757202 6 0,5721 0,5721

0761432 6 0,3016

H62 Historická časť Detva BYT 0,7616 0,5610 0757002 6 0,5610 mesto 0,2006 0,5610

H63 Historická časť Detva ROD 0,2424 0,2424 0757002 6 0,2424 mesto 0,2424

H64 Historická časť Detva ROD 0,0900 0,0900 0711002 5 0,0900 súkr. 0,0900

H65 Historická časť Detva BYT 0,1778 0,1778 0711002 5 0,1778 súkr. 0,1778

0761545 7 0,8117

0761542 7 0,8367 0,8367

H67 Historická časť Detva ROD 2,3413 2,3413 0761545 7 2,3413 súkr.

Spolu 7,9815 7,7809 0,0000 0,0000 0,2006 2,9316

Detva 1,6484H66 Historická časť ROD
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H61 Historická časť Detva DOP 2,7200 2,7200 súkr.
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ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 02 Sídlisko

BPEJ SK výmera (ha)

0711002 5 0,7391 sukr. 1,0588 0,7391

0777562 8 1,0509

0761542 7 0,6651 0,6651

0761242 6 0,7536 0,7536

D74 Sídlisko Detva DOP 0,1989 0,1989 0711002 5 0,1989 sukr. 0,1989

D75 Sídlisko Detva DOP 1,1580 1,1580 0711002 5 1,1580 sukr. 1,1580

D76 Sídlisko Detva ZEL 0,7143 0,7143 0711002 5 0,7143 sukr. 0,7143

0711002 5 1,6548 sukr. 1,6548

0761442 7 1,6421 1,6421

0777562 8 0,8765

0711002 5 2,2995 sukr. 2,2995

0761242 6 0,9436 0,9436

0711002 5 0,0683 sukr. 0,0683

0761242 6 0,0427 0,0427

0761442 7 0,1112 sukr. 0,1112

0761242 6 0,1112 0,1112

0711002 5 9,1223 sukr. 0,2242 9,1223

0711042 5 1,6715 1,6715

D82 Sídlisko Detva BYT 1,5927 1,5927 0777465 8 1,5927 mesto

D83 Sídlisko Detva DOP 0,2191 0,2191 0777465 8 0,2191 mesto

D84 Sídlisko Detva ROD 1,2081 1,2081 0777465 8 1,2081 mesto

D85 Sídlisko Detva DOP 1,4750 1,1580 0761542 7 1,1580 sukr. 0,3170 1,1580

0761542 7 1,5128 sukr. 1,5128

0761242 6 2,6932 2,6932

Spolu 32,7487 32,2075 0,0000 1,0588 0,5412 27,2602

11,0180 10,7938

D86 Sídlisko Detva ROD 4,2060 4,2060

Detva BYT 3,2431 3,2431

D80 Sídlisko Detva DOP 0,2224 0,2224

D81 Sídlisko Detva VÝR

Detva
DOP úprava 

záberu
3,2087 3,2087

Sídlisko Detva ZEL 4,1734 4,1734

D79 Sídlisko Detva DOP 0,1110 0,1110

D78 Sídlisko
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ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 03 Kostolná

BPEJ SK výmera (ha)

K50 Kostolná Detva
REK 10% 

zastavanosť
1,3191 sukr. 1,3191

K51 Kostolná Detva ROD 1,1831 1,1831 0857202 5 1,1831 1,1831

0889225 8 2,2836 sukr.

0889222 8 0,1958

0889225 8 2,2104 sukr.

0889222 8 0,1702

0889225 8 24,0431 sukr.

0889222 8 1,6435

K55 Kostolná Detva BYT 1,1125 sukr. 1,1125

K56 Kostolná Detva ROD 0,4226 0,4226 0857202 5 0,4226 0,4226

Spolu 34,5839 32,1523 0,0000 1,3191 1,1125 1,6057

K53 Kostolná Detva DOP 2,3806 2,3806

K54 Kostolná Detva ROD 25,6866 25,6866
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Výmera 
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Predpokladaná výmera poľn.pôdy

K52 Kostolná Detva ROD 2,4794 2,4794
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ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 04 Skliarovo

BPEJ SK výmera (ha)

1071442 7 0,6340 sukr.

1081685 9 0,1809

S49 Skliarovo Detva ROD 0,3214 0,3214 0977462 9 0,3214 sukr.

S50 Skliarovo Detva ROD 1,1785 1,1785 0977462 9 1,1785

0989232 7 0,1095 sukr.

0977462 9 0,0818

0871442 7 0,3035 sukr.

0889212 7 0,1478

S53 Skliarovo Detva ROD 2,1061 2,1061 0889212 7 2,1061 sukr.

Spolu 5,0635 5,0635 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

S52 Skliarovo Detva ROD 0,4513 0,4513

Skliarovo Detva ROD 0,8149 0,8149

S51 Skliarovo Detva ROD 0,1913 0,1913
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ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 05 Krné

BPEJ SK výmera (ha)

KR17 Krné Detva VY+OV 3,7825 3,7825 0794005 8 3,7825 sukr.

KR18 Krné Detva ROD 0,6837 0,6837 0794005 8 0,6837 sukr.

KR19 Krné Detva ROD 0,6339 0,6339 0757303 6 0,6339 sukr.

KR20 Krné Detva ROD 0,3157 0,3157 0757402 7 0,3157 sukr.

KR21 Krné Detva DOP 0,0842 0,0842 0757402 7 0,0842 sukr.

KR22 Krné Detva ROD 0,2133 0,2133 0781782 9 0,2133 sukr.

0781782 9 3,2617 sukr.

0777562 8 0,5829

Spolu 9,5579 9,5579 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

KR23 Krné Detva ROD 3,8446 3,8446
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ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 06 Piešť I.

BPEJ SK výmera (ha)

PI72 Piešť I Detva ROD 0,4744 0,4744 0757302 6 0,4744 sukr. 0,4744

0761342 6 1,0150 sukr. 1,0150

0877562 8 0,3747

0877462 8 0,2729 sukr.

0771342 6 0,2108

0871342 7 0,3803

PI75 Piešť I Detva ROD 0,1710 0,1710 0877462 8 0,1710 sukr.

PI76 Piešť I Detva ROD 0,9364 0,9364 0871242 7 0,9364 sukr.

0977565 9 0,9431 sukr.

0857232 5 0,1282

0757402 7 0,2390 sukr.

0757202 6 0,2390

PI79 Piešť I Detva ROD 0,3143 0,3143 0877465 8 0,3143 sukr.

PI80 Piešť I Detva ROD 0,4670 0,4670 0877465 8 0,4670 sukr.

Spolu 5,9553 5,9553 0,0000 0,0000 0,0000 1,4894

PI73 Piešť I Detva ROD 1,3897 1,3897

PI78 Piešť I Detva ROD 0,4780 0,4780

PI74 Piešť I Detva

Piešť I Detva ROD 1,0713 1,0713

ROD 0,6532 0,6532

PI77

H
yd

ro
m

el. zariad
en

ia, 
závlah

y, o
d

vo
d

n
en

ia

Iná výmera

spolu (ha)

z toho

čislo
 lo

k.

Obvod

Výmera 

lokal ity celkom        

(ha)

Predpokladaná výmera poľn.pôdy

Obec kat. 

územie
Funkčné využitie

V
ým

era n
ajkvalitn

ejšej 

p
o

ľn
o

h
o

sp
o

d
. p

ô
d

y v k.ú
. 

(h
a)

časo
vá etap

izácia

V
ým

era lesn
ých

   
p

o
zem

ko
v (h

a)

V
ým

era n
ep

o
ľn

. p
ô

d
y 

(h
a) 

U
žívateľ 

 
 



BOSKOV s.r.o.      
Myslina 15 
066 01 Humenné                                                                                                               

 
Textová časť 

Zmeny a doplnky č.5 
ÚPN Mesta Detva 

- NÁVRH - 
 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 60 z 76 
 

 

ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 07 Piešť II.

BPEJ SK výmera (ha)

PII35 Piešť I Detva ROD 0,2338 0,2338 0861512 7 0,2338 sukr.

PII36 Piešť I Detva ROD 0,5652 0,5652 0861512 7 0,5652 sukr.

0877465 8 0,3430 sukr.

0757402 7 0,0723

0777462 8 0,0684 sukr.

0777362 8 0,0684

0771312 5 1,1550 sukr. 1,1550

0777362 8 0,0733

0871512 7 0,4570

0771312 5 0,3273 sukr. 0,3273

0871512 7 0,0975

PII41 Piešť I Detva ROD 0,7757 0,7757 0877562 8 0,7757 sukr.

Spolu 4,1636 4,1636 0,0000 0,0000 0,0000 1,4823

PII40 Piešť I Detva ROD 0,4248 0,4248

Piešť I Detva ROD 1,6120 1,6120
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PII37 Piešť I Detva ROD 0,4153 0,4153

PII39

PII38 Piešť I Detva ROD 0,1368 0,1368

 
 

ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie 09 Lažtek

BPEJ SK výmera (ha)

L17 Lažtek Detva ROD 0,2222 0,2222 0711002 5 0,2222 súkr. 0,2222

0757202 6 0,0782 0,0567 0,0782

0771212 5 0,4304 0,4304

Spolu 0,7875 0,7308 0,0000 0,0000 0,0567 0,7308
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L18 Lažtek Detva ROD 0,5653
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Vysvetlivky:

Lokalita v zastavanom území mesta

Lokalita mimo zastavané územie mesta

Lokalita na najkvalitnejšej pôde

Označenie a číslovanie lokalít: pokračovie z pôvodnej dokumentácie ÚPN mesta a jeho zmien a doplnkov: 

H - Historická časť; D - Sídlisko; K - Kostolná, S - Skliarovo, KR - Krné, PI - Piešť I.; PII Priešť II.; Z - Zapriechidy; L - Lažtek 

Funkčné využitie územia a označenie lokalít v ZaD č.5:

ROD: Plocha pre rodinný dom DOP: Plocha pre komunikácie, chodníky, parkoviská, technická vybavenosť

BYT: Plocha pre bytový dom ZEL: Plocha verejnej zelene 

OBČ: Plochy občianskej vybavenosti ŠPR: Plochy športu a rekreácie

REK: Plocha rekreácie VY: Plochy výroby  
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ZaD č.5 ÚPN mesta Detva podľa miestnych častí

Rekapitulácia záberu poľnohospodárskej pôdy

01 Historická časť 7,9815

02 Sídlisko 32,7487

03 Kostolná 34,5839

04 Skliarovo 5,0635

05 Krné 9,5579

06 Piešť I. 5,9553

07 Piešť II. 4,1636

08 Zapriechody 0,0000

09 Lažtek 0,7875

Výmera celkom 100,8419

z toho: poľnohospodárska pôda 100,8205

nepoľnohospodárska pôda 2,1116

z toho:najkvalitnejšia poľnohospod. pôda 34,4264

01 Historická časť 2,2806

02 Sídlisko 27,2602

03 Kostolná 1,1831

04 Skliarovo 0,0000

05 Krné 0,0000

06 Piešť I. 1,4894

07 Piešť II. 1,4823

08 Zapriechody 0,0000

09 Lažtek 0,7308

0,0000 0,0000

0,0000 0,7308

0,0000 0,0000

0,0000 1,4894

0,0000 1,4823

4,2673 22,9929

0,0000 1,1831

0,0000 0,0000

V zastavanom 

území (ha)

Mimo hranice súčasne 

zastavaného územia 

(ha)

4,6875

92,2829

92,4621

0,2006 1,9110

25,4615

Spolu (ha)

8,5590

8,3584

29,7389

0,0000 5,9553

0,0000 9,5579

7,2872

MESTO DETVA

0,0000 0,0000

0,0000 4,1636

0,0000 0,7875

0,0000 34,5839

0,0000 5,0635

1,2718 6,7097

0,4202 1,8604

 
 

2.20.1.1 Perspektívne  použitie lesných pozemkov 

V kapitole  2.20.1.1. pôvodný text  a tabuľka sa mení a dopĺňa, ktorý znie: 

Návrh 

V zmenách ZaD č.5 je navrhovaná úprava koridoru preložky miestnej komunikácie (lokalita 
č. 01-Z5/6 a 02-Z5/8). Od koridoru, ktorý bol navrhovaný v ZaD č.4 sa trasa preložky miestnej 
komunikácii (obvod "02 Sídlisko - 02-Z5/8) v ZaD č.5 odkláňa viac východným smerom a 
pokračuje severným smerom k priemyselnému parku s napojením sa na cestu tr. III/2455 na 
konci obvodu "Historickej časti". 

V severnej časti kat. územia mesta v obvode 03 Kostolné je navrhovaná lokalita 03-Z5/2. 
Plocha rekreácie a cestovného ruchu je vymedzená pre horolezcov. Max. koeficient zastavanosti 



BOSKOV s.r.o.      
Myslina 15 
066 01 Humenné                                                                                                               

 
Textová časť 

Zmeny a doplnky č.5 
ÚPN Mesta Detva 

- NÁVRH - 
 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 62 z 76 
 

 

je 10%  

2.21.1.  Zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využitia 
lesných pozemkov 

Záber č. D73b 
Úsek miestnej komunikácií je navrhovaný východne od zastavaného územia mesta. V ZaD 

č.4 bola navrhovaná dĺžka preložky miestnej komunikácií 3,184 km a záber lesných pozemkov bol 
0,3150 ha. 

V ZaD č.5 navrhuje dĺžku komunikácii 0,546 km na lesných pozemkov vo výmere 1,0588 ha. 
Podľa charakteristiky využitia danej lokality č. D73b dotýkajúcej sa lesa sa predpokladá 

trvalé vyňatie lesných pozemkov, ktorým sa v danom prípade rozumie trvalá zmena druhu 
pozemku, a to pre navrhovanú miestnu komunikáciu.  

Povinnosťou investora pred vydaním stavebného povolenia je požiadať príslušný orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva v súlade s ustanovením § 5 a 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o 
lesoch v znení neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia o trvalom vyňatí pozemku z plnenia 
funkcií lesov, resp. o obmedzenie využívania funkcií lesov. Podrobnosti a náležitosti predloženia 
žiadosti určuje vykonávacia vyhláška MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri 
územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.   

 
Záber č. K50 
Predmetná lokalita leží v území, kde podľa zákona platí prvý stupeň ochrany. Navrhovaná 

lokalita 03-Z5/1 je vymedzená pre horolezcov (stanové tábory, sociálne vybavenie, zázemie pre 
horolezcov, parkovanie). Z navrhovanej lokality je zastavanosť max. 10%. Výmera lokality je 
1,3191 ha, z toho predpokladaný záber je 0,13191 ha.  

 

ZaD č.5 ÚPN-M Detva: Bilancia predpokladaného použitia lesných pozemkov  

BPEJ SK výmera (ha)

0711002 5 0,7391 sukr. 1,0588 0,7391

0777562 8 1,0509

0761542 7 0,6651 0,6651

0761242 6 0,7536 0,7536

K50 Kostolná Detva
REK 10% 

zastavanosť
1,3191 sukr. 1,3191

Spolu 4,5278 3,2087 0,0000 2,3779 0,0000 2,1578

D73b Sídl isko Detva
DOP úprava 

záberu
3,2087 3,2087

čislo
 lo

k.
Obvod
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(ha)
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Rekapitulácia záberu lesných pozemkov:

Celkový záber LP: 2,37792,37790,0000

Spolu (ha)

Mimo hranice súčasne 

zastavaného územia  

(ha)

V zastavanom 

území (ha)
MESTO DETVA
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C.   ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
 

Zmeny a doplnky záväznej časti, vyplývajúce zo Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Detva, 
sú v texte zvýraznené - písmo tučné a text, ktorý sa vypúšťa je preškrtnutý. 
 
 
V regulatíve C.1.  sa pôvodný text v piatok odstavci dopĺňa na konci textom , ktorý znie:  

Pre regulovanie funkčného využitia územia je záväzným členenie mesta na funkčné plochy podľa výkresov č. 
02, 03, 04 a podľa výkresov 02/ZaD4, 03/ZaD4, 04/ZaD4, podľa výkresov 02/Z5, 03/Z5, 04/Z5. 

 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 01 Detva - historická časť" sa pôvodný text na konci dopĺňa 
o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 01 Detva - Historická časť  - ZaD č.5 78 bj   / 234 ob 
01-Z5/1 Plocha rodinného domu (1RD) 
01-Z5/2 Plocha pre bytový dom (1BD) 
01-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (4RD*) 

Plocha pre bytové domy (4BD*) 
01-Z5/4 Plocha pre rodinné domy (8RD*) 
01-Z5/5 Plocha pre rodinné domy (5RD*) 

 

V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 02 Detva - Sídlisko" sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú 
tabuľku s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 02 Detva - Sídlisko  - ZaD č.5 209 b.j./ 627 ob 
02-Z5/3 Plocha pre zmiešané územie: 

Plocha pre rodinné domy (7RD*) 
Plocha pre bytové domy (4BD*) 

02-Z5/4 Plocha pre bytové domy (6BD*) 
02-Z5/5 Plocha pre bytové domy (4BD*) 
02-Z5/6 Plocha pre rodinné domy (22RD*) 
02-Z5/7 Plocha pre rodinné domy (28RD*) 

 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 03 Detva - Kostolná" sa pôvodný text na konci dopĺňa o 
novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 03 - Kostolná - ZaD č.5  88 b.j. / 264 ob 
03-Z5/1 Plocha pre rodinné domy (3RD*) 
03-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (9RD*)  
03-Z5/4 Plocha pre rodinné domy (21RD*)  
03-Z5/5 Plocha pre bytové domy (6BD) 
03-Z5/6 Plocha pre rodinné domy (1RD)  

 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 04 Detva - Skliarovo" sa pôvodný text na konci dopĺňa o 
novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 04 Skliarovo - ZaD č.5 27 b.j./81 ob 
04-Z5/1;  04-Z5/3;  04-Z5/4;  04-Z5/6; 04-Z5/7;  
04-Z5/8; 04-Z5/9;  04-Z5/10; 04-Z5/13;  04-Z5/14 

Plocha pre rodinné domy (10/1RD)  
  

04-Z5/2 Plocha pre rodinné domy (6RD*)  
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04-Z5/5 Plocha pre rodinné domy (4RD*) 

04-Z5/11 Plocha pre rodinné domy (2RD*) 

04-Z5/12 Plocha pre rodinné domy (5RD*) 

 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 05 Krné" sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku s 
textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 05 Krné - ZaD č.5 21 b.j. / 63 ob 
05-Z5/5, 05-Z5/6, 05-Z5/7, 05-Z5/8 Plocha pre rodinné domy (4/1RD*)  
05-Z5/2 Plocha pre rodinné domy (7RD*)  
05-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (3RD*)  
05-Z5/4 Plocha pre rodinné domy (5RD*)  
05-Z5/9 Plocha pre rodinné domy (2RD*)  

 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 06 Piešť I." sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku 
s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 06 Piešť I - ZaD č.5 15 b.j./45 ob 
06-Z5/1, 06-Z5/2, 06-Z5/4, 06-Z5/6,  
06-Z5/7, 06-Z5/9, 06-Z5/10, 06-Z5/11,  
06-Z5/12, 06-Z5/13, 06-Z5/14 

Plocha pre rodinné domy (6/1RD*)  

06-Z5/3 Plocha pre rodinné domy (3/1RD*)  
06-Z5/5 Plocha pre rodinné domy (4/1RD*)  
06-Z5/8 Plocha pre rodinné domy 2/1RD*)  

 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 07 Piešť II." sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku 
s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 07 Piešť II - ZaD č.5 18 b.j./ 54 ob 
07-Z5/1, 07-Z5/2, 07-Z5/3,  07-Z5/4, 07-Z5/5,  
07-Z5/6,  07-Z5/8, 07-Z5/9, 07-Z5/10,  07-Z5/11,  
07-Z5/12,  07-Z5/13,  

Plocha pre rodinné domy (12/1RD)  
 

07-Z5/7 Plocha pre rodinné domy (2RD*)  
07-Z5/14 Plocha pre rodinné domy (2RD*) 

 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania "Sektor/ Obvod 09 Lažtek" sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku 
s textom, ktorý znie:  

Sektor /Obvod 09 Lažtek - ZaD č.5 4 b.j. / 12 ob 
09-Z5/1 Plocha pre rodinné domy (1RD*)  
09-Z5/2 Plocha pre rodinné domy (3RD*)  

 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia bývania sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Nárast bytov a obyvateľov podľa ZaD č.5 
Funkcia Počet bytových jednotiek  Počet obyvateľov 
IBV (RD) 184  552 
HBV (BD) 282  846 

Celkom 466 1398 
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V regulatíve C.1.  Funkcia výroby sa pôvodný  text na konci dopĺňa o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  
Zmeny a doplnkov č. 5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 
02 Sídlisko 02-Z5/2 Plocha pre rozšírenie priemyselného parku / zóny 

Trstená 
 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia rekreácie sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Zmeny a doplnkov č. 5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 
03 Kostolná 03-Z5/2 Plocha rekreácie a cestovného ruchu 

 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia zelene sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Zmeny a doplnkov č.5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 

02 Detva-  Sídlisko 02-Z5/2 Plocha verejnej zelene 
02 Detva-  Sídlisko 02-Z5/3 Plocha verejnej zelene 
02 Detva-  Sídlisko 02-Z5/4 Plocha verejnej zelene 

 
 
V regulatíve C1.  Funkcia dopravy sa pôvodný text na konci dopĺňa o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Zmeny a doplnkov č.5 
Názov obvodu Označenie  lokality  Funkčné využitie 

01 Detva- Historická 
časť 

01-Z5/3   Plocha pre prístupovú komunikáciu 
01-Z4/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
01-Z5/6 Plocha pre preložku miestnej komunikácie  

 
02 

 
Detva - Sídlisko 

02-Z5/1 Plocha pre spevnené plochy a parkoviská 
02-Z5/3   Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
02-Z5/8 Plocha pre preložku miestnej komunikácie 

 
03 

 
Detva - Kostolná 

03-Z5/1 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/2 Plocha pre spevnené plochy a parkoviská 
03-Z5/3   Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
03-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

04 Skliarovo 04-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
04-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
04-Z5/11 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
04-Z5/12 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

05 Krné 05-Z5/2 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/3 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/4 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/5 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
05-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
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05-Z5/9 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06 Piešť I. 06-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

06-Z5/10 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06-Z5/11 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06-Z5/12 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

07 Piešť II. 07-Z5/1 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
07-Z5/6 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
07-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

09 Lažtek 09-Z5/2 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
 
 
V regulatíve C.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch, intenzity ich 
využitia sa pôvodný text v časti IBV - Obytné územie IBV na konci dopĺňa o nový odstavec, ktorý znie:  

Obmedzujúce podmienky (ZaD5):  
- obmedzenia od cesty II. III. tr. a R2: 03-Z5/1, 03-Z5/3, 03-Z5/4, 03-Z5/5, 05-Z5/2, 07-Z5/4, 07-Z5/8, 

07-Z5/13, 07-Z5/14, 
- obmedzenia v OP vodného toku: 01-Z5/2, 02-Z5/3, 04-Z5/11, 05-Z5/2,  09-Z5/1, 
- obmedzenia v OP vzdušného VN 22 kVA elektrického vedenia: 06-Z5/2, 06-Z5/4, 07-Z5/6,   
- obmedzenia v OP železnice: 05-Z5/2, 05-Z5/8, 
- obmedzenia v OP VTL plynovodu a produktovodu: 05-Z5/3, 05-Z5/5; 05-Z5/6, 05-Z5/7, 05-Z5/9, 06-

Z5/3, 07-Z5/3, 07-Z5/8,   
 
 

V regulatíve C.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch, intenzity ich 
využitia sa pôvodný text v časti "Pri umiestňovaní stavieb dodržiavať tieto zásady a regulatívy  na konci 
dopĺňa o nové body 17, 18, 19, ktore znejú:  

 
17.  Zastavanosť pozemkov (vrátane všetkých spevnených plôch, drobných a ostatných stavieb na 

pozemku prislúchajúcich k hlavnej stavbe): 
e) koeficient zastavanosti pre rodinné domy v obvode 01 Historická časť a 02 Sídlisko je 

max.40%, 
f) koeficient zastavanosti pre rodinné domy v obvode 03 Kostolné, 04 Skliarovo, 05 Krné, 06 

Piešť I.,  07 Piešť II. , 08 Zapriechody a 09 Lažtek je max.40%, 
g) koeficient zastavanosti pre bytové domy je max.70%, 
h) koeficient zastavanosti pre občiansku vybavenosť je max.80% 

18.  Nadstavba obytných podlaží (obytného podkrovia) na obytných budovách je možná len za podmienok, 
že funkcia bývania nie je v rozpore s funkčným využívaním objektu. Funkcia bývania bude menej ako 
40% funkčnej plochy. Umiestnenie bytov alebo priestorov na ubytovanie bude spĺňať podmienky 
príslušnej legislatívy, vrátane parkovania, podlažnosti max. 4NP vrátane podkrovia alebo ustúpeného 
podlažia, nadstavba nebude prevyšovať existujúcu zástavbu viac ako o výšku jedného podlažia (t.j. 
3,5m). 

19.  V lokalitách rozptylného osídlenia t.j. obvod 03-Kostolná, 04-Skliarovo, 05-Krné, 06-Piešť I., 07-Piešť II., 
09-Lažtek osídlenie nebude vytvárať súvislú zástavbu (ulicu) vzdialenosti medzi jednotlivými domami 
bude min.60m.  
 
 

V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 01 - Detva - Historická časť - navrhované lokality bývania ..... sa pôvodný text 
na konci dopĺňa, ktorý znie: 

 
SEKTOR  (OBVOD)  01 - DETVA - HISTORICKÁ ČASŤ -  NAVRHOVANÉ  LOKALITY BÝVANIA -  REGULATÍVY 
FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO  USPORIADANIA - KAPACITY  - zmena na konci tabuľky  
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V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 01 - Detva - Historická časť - navrhované lokality bývania ..... sa pôvodný text 
na konci tabuľky dopĺňa o nové riadky, ktoré znejú: 

 
 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 01 - Detva - Historická časť - občianske vybavenie ..... sa pôvodný text na 
konci dopĺňa, ktorý znie: 

 
SEKTOR (OBVOD) 01 - DETVA  HISTORICKÁ ČASŤ  OBČIANSKE VYBAVENIE, REKREÁCIA, GARÁŽE  - REGULATÍVY 
FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA - POSLEDNÝ RIADOK TABUĽKY SA DOPĹŇA 
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V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 01 - Detva - Historická časť občianske vybavenie, rekreácia, garáže  ..... sa 
pôvodný text v poslednom riadku tabuľky dopĺňa, ktorý znie: 

 
01-Z4/5 
01-Z5/6 

Komunikácia  Dopravné 
vybavenie 

   Plocha pre miestnu 
komunikáciu. 

 
 

V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 02 - Detva - Sídlisko - obytné navrhované územie ..... sa pôvodný text tabuľky 
dopĺňa o nové riadky, ktoré znejú: 

 

 

 
 
 
 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 02 - Detva Sídlisko - navrhované obč. vybavenie ..... sa pôvodný text na konci 
dopĺňa, ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD) 02 - DETVA SÍDLISKO- NAVRHOVANÉ OBČ. VYBAVENIE REGULATÍVY FUNKČNÉHO A 
PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA - ZMENA NA KONCI TABUĽKY  

 

V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 02 - Detva Sídlisko - navrhované obč. vybavenie ..... sa pôvodný text tabuľky 
na konci tabuľky dopĺňa o nový riadok, ktorý znie: 
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V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 02 - Detva Sídlisko - výrobné zariadenia ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, 
ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD) 02 - DETVA SÍDLISKO VÝROBNÉ ZARIADENIA + GARÁŽE STAV - NÁVRH REGULATÍVY 
FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA - ZMENA NA KONCI TABUĽKY 

 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 02 - Detva - Sídlisko - výrobné zariadenia  ..... sa pôvodný text  tabuľky na 
konci tabuľky dopĺňa o nové riadky, ktoré znejú: 

 
 
 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 03 - Kostolná - bývanie návrh ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD) 03 – KOSTOLNÁ -  BÝVANIE NÁVRH REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA - TABUĽKA SO ZMENOU 

 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 03 - Kostolná - bývanie návrh .......... sa pôvodný text  tabuľky na konci 
tabuľky dopĺňa o nový riadok, ktorý znie: 
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V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 03 - Kostolná - rekreačné vybavenie ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, 
ktorý znie:  
SEKTOR (OBVOD) 03 - KOSTOLNÁ REKREAČNÉ VYBAVENIE REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA -  tabuľka so zmenou 
 
 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 03 - Kostolná - rekreačné vybavenie .......... sa pôvodný text  tabuľky na konci 
tabuľky dopĺňa o nový riadok, ktorý znie: 

 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 04 - Skliarovo - bývanie návrh ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD)  04 - SKLIAROVO -  BÝVANIE NÁVRH  REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA-  tabuľka sa dopĺňa nasledovne 

 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 04 - Skliarovo - bývanie návrh ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa o nové 
riadky, ktoré znejú: 
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V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 05 - Krné bývanie, občianske vybavenie a výroba ..... sa pôvodný text na konci 
dopĺňa, ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD) 05 - KRNÉ  BÝVANIE, OBČIANSKE VYBAVENIE A VÝROBA REGULATÍVY FUNKČNÉHO A 
PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA -  tabuľka sa dopĺňa nasledovne 

 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 05 - Krné bývanie, občianske vybavenie a výroba ..... sa pôvodný text na konci 
dopĺňa o nové riadky, ktoré znejú: 
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V regulatíve C2. Sektor (obvod) 06 - Piešť I. - Bývanie návrh ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD) 06 - PIEŠŤ I. BÝVANIE NÁVRH REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
-  tabuľka sa dopĺňa nasledovne 

 
 
V regulatíve C2. Sektor (obvod) 06 - Piešť I.  Bývanie návrh ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa o nový riadok, 
ktorý znie: 

 
 
 
 
V regulatíve C2. Sektor (obvod) 07 - Piešť II. - Bývanie..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, ktorý znie: 

SEKTOR (OBVOD) 06 - PIEŠŤ I. BÝVANIE NÁVRH REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
-  tabuľka sa dopĺňa nasledovne 

 
 
V regulatíve C2. Sektor (obvod) 07 - Piešť II.  Bývanie návrh ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa o nový riadok, 
ktorý znie: 

 
 
 
V regulatíve C2. Sektor (obvod) 09 - Lažtek - Bývanie a rekreácia ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, ktorý 
znie: 

SEKTOR (OBVOD) 09 - LAŽTEK  BÝVANIE A REKREÁCIA REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA -  tabuľka sa dopĺňa nasledovne 
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V regulatíve C2. Sektor (obvod) 09 - Lažtek bývanie a rekreácia ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa o nový 
riadok, ktorý znie: 

 
 
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (zásobovanie pitnou vodou) sa pôvodný text mení a dopĺňa v 3, 3, 9, 13,14,19, 21, 23 odrážke, 
ktorý znie: 
- Obvod 02 Detva - Sídlisko (lokality v ZaDč.4) rozšírenie rozvodného vodovodného potrubia DN 100 mm 

s napojením na jestvujúce rozvodné vodovodné potrubie v III. tlakovom pásme pre všetky navrhované 
lokality. 

- Obvod 01 Detva - Historická časť (lokality v ZaDč.4): rozšírenie rozvodného vodovodného potrubia 
s napojením na jestvujúce rozvodné vodovodné potrubie v III. tlakovom pásme pre všetky navrhované 
lokality. 

- Obvod 04 Skliarovo (lokality v ZaDč.4):  napojiť na rozvodné vodovodné potrubia novými potrubiami 
všetky navrhované lokality. Lokality mimo jestvujúce vodovodné potrubie budú napojené na vlastné 
zdroje pitnej vody. 

- Obvod 03 Kostolná (lokality v ZaDč.4):  napojiť na rozvodné vodovodné  potrubia v III. tlakovom pásme 
novými potrubiami DN100 všetky navrhované lokality. Lokality mimo jestvujúce vodovodné potrubie 
budú napojené na vlastné zdroje pitnej vody. 

- Obvod 04 Skliarovo (lokality v ZaDč.4):  napojiť na rozvodné vodovodné potrubia novými potrubiami 
všetky navrhované lokality. Lokality mimo jestvujúce vodovodné potrubie budú napojené na vlastné 
zdroje pitnej vody. 

- Obvod 05 Krné (lokality v ZaDč.4): napojiť na rozvodné vodovodné potrubie v III. tlakovom pásme novými 
vodovodnými potrubiami podľa technických možností všetky navrhované lokality. Lokality mimo 
jestvujúce vodovodné potrubie budú napojené na vlastné zdroje pitnej vody. 

- Obvod 06 Piešť I (lokality v ZaDč.4): – rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, vrátane redukčných 
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tlakových šachiet podľa technických možností všetky navrhované lokality. Lokality mimo jestvujúce 
vodovodné potrubie budú napojené na vlastné zdroje pitnej vody. 

- Obvod 07 Piešť II (lokality v ZaDč.4):  - zásobovaný z verejného vodovodu zo zdroja vody, vodojemu 150 
m

3
 a jestvujúceho vodovodu Detva – Piešť II zachovaním súčasného stavu. Značne vzdialená rozptýlená 

okrajová zástavba vidieckeho typu bude zásobovaná z individuálnych zdrojov – studne. 

 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (zásobovanie pitnou vodou) sa pôvodný text o novú odrážku, ktorá znie: 

- výstavba nových  vodovodných potrubí alebo ich  rekonštrukcia  musí zohľadniť potreby navrhnutých 
rozvojových plôch. 

 
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd) sa pôvodný text mení v posledných dvoch odrážkach, ktorý znie: 
- obvod 01 Detva - Historická časť: ZaD č.4:  dobudovať kanalizačné zberače, vrátane novo navrhovaných 

lokalitách zástavby a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom. 
- obvod 02 Detva - Sídlisko (lokality ZaD č.4): dobudovať kanalizačné zberače, vrátane novo navrhovaných 

lokalitách zástavby a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom. 
 
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd) sa pôvodný text dopĺňa o novú odrážku, ktorá znie: 
- výstavba novej splaškovej kanalizácie alebo je rekonštrukcia  musí zohľadniť potreby navrhnutých 

rozvojových plôch 
 
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v sektore (obvod) Skliarovo) sa pôvodný text mení v poslednej 
odrážke, ktorý znie: 
- lokality ZaD č.4: kanalizáciu vybudovať len pre novú rodinnú zástavbu pri hranici obvodu s historickou 

časťou. 
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v sektore (obvod) Kostolná a Stanovisko) sa pôvodný text mení v 
poslednej odrážke, ktorý znie: 
- lokality ZaD č.4: vzdialená rozptýlená zástavba vidieckeho typu odkanalizovať individuálne do 

vodotesných žúmp. Obsah žumpy je navrhované vyvážať na zneškodnenie do najbližšej ČOV, ktorá má 
vybudovanú nádrž na žumpové vody. 

 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v sektore (obvod) Zapriechody) sa pôvodný text mení v 
poslednej odrážke, ktorý znie: 
- lokality ZaD č.4: existujúcich rekreačných domov splaškové vody odvádzať do vodotesných akumulačných 

žúmp. Obsah žumpy je navrhované vyvážať na zneškodnenie do ČOV, ktorá má vybudovanú nádrž na 
žumpové vody. 

 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v sektore (obvod) Krné) sa pôvodný text mení v poslednej 
odrážke, ktorý znie: 
- lokality ZaD č.4: dobudovať kanalizačné zberače, vrátane novo navrhovaných lokalitách zástavby 

a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom. Časť zástavby  - vzdialenú a rozptýlenú 
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navrhujeme odkanalizovať individuálne do vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v 
súlade so zákonom o vodách v znení neskorších predpisov. 

 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v sektore (obvod) Piešť I.) sa pôvodný text mení v poslednej 
odrážke, ktorý znie: 
- ZaD č.4: odkanalizovať individuálne do vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v 

súlade so zákonom o vodách v znení neskorších predpisov.   
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v sektore (obvod) Piešť II.) sa pôvodný text mení v poslednej 
odrážke, ktorý znie: 
- ZaD č.4: odkanalizovať individuálne do vodotesných žúmp. Vývoz a čistenie žumpových vôd musí byť v 

súlade so zákonom o vodách v znení neskorších predpisov.   
 
 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Odvádzanie odpadových vôd - v obvode Lažtek) sa pôvodný text mení, ktorý znie: 

V obvode Lažtek - ZaD č.4: 

 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Regulatívy riešenia zásobovania el. energiou) sa pôvodný text dopĺňa o novú odrážku, ktorá 
znie: 
- výstavba nových (NN) rozvodov alebo ich   rekonštrukcia  musí zohľadňovať   potreby   navrhnutých 

rozvojových plôch 

 
V regulatíve C4. Zásady a regulatívy umiestnenia technického vybavenia územia, regulatív v oblasti vodného 
hospodárstva (Regulatívy riešenia zásobovania plynom) sa pôvodný text dopĺňa o novú odrážku, ktorá znie: 

Výstavba nových   plynárenských sietí  alebo ich   rekonštrukcia  musí zohľadňovať   potreby   
navrhnutých rozvojových plôch 

 
V regulatíve C7. Vymedzenie zastavaného územia mesta sa pôvodný text mení a dopĺňa, ktorý znie: 

Zastavané územie je vymedzené hranicou určenou k 1.1.1990, rozšírené o riešenia platným územným 
plánom a jeho zmien a doplnkov. Riešením zmien a doplnkov č. 3 je rozšírené o plochy vyznačené na 
výkresoch č. 03, 04, 015 a 016. Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie hranice 
zastavaného územia v lokalitách znázornených vo výkrese „Komplexný výkres priestorového usporiadania 
a funkčného využitia katastrálneho územia“ (č.02, 03) a výkresu Vyhodnotenie perspektívneho použitia 
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely a v grafickej prílohe (č.15, 16). 
 
 
V regulatíve C8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území (cestné ochranné pásmo) sa pôvodný 
text mení a dopĺňa v druhej, tretej a štvrtej odrážke, ktorý znie: 
- Cesty I. triedy majú stanovené ochranné pásma od osi krajnej vozovky 50 m na každú stranu v úseku 

mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec mesta. 
od osi cesty na každú stranu v úseku mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným 
plánom obce 

- Cesty II. triedy majú stanovené ochranné pásmo od osi krajnej vozovky 25 m na každú stranu v úseku 
mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec mesta. 
od osi cesty na každú stranu v úseku mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným 
plánom obce 
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- Cesty III. triedy  majú stanovené ochranné pásmo od osi krajnej vozovky 25 m na každú stranu v úseku 
mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec mesta. 
od osi cesty na každú stranu v úseku mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným 
plánom obce 
 
 

V regulatíve C8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území (Hygienické ochranné pásmo) sa 
pôvodný text prvej odrážke mení a dopĺňa, ktorý znie: 
- Pásmo hygienickej ochrany cintorína je 50m od hranice pozemku v zmysle zákona č.131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve VZN mesta Detva 
 

 
V regulatíve C8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území (Hygienické ochranné pásmo) sa 
pôvodný text štvrtej a piatej odrážke vypúšťa: 
 
- Pásmo hygienickej ochrany družstva v obvode "Historická časť" 150m. 
- Pásmo hygienickej ochrany družstva v obvode "Piešť II" 50m. 

 
 

V regulatíve C.8. Odstavec "Prieskumné územie, chránené ložiskové územie, dobývacie priestory sa pôvodný 
text mení a dopĺňa v prvej a druhej odrážke, ktorý znie: 
- Výhradné ložisko "Stožok" (499) -stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom (DP) 

a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre PK Doprastav, Metrostav a.s., Žilina, 
- Výhradné ložisko "Detva- Piešť" (498) - stavebného kameňa, s určeným dobývacím priestorom (DP) 

a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) , JIVA – TRADE, STONES SLOVAKIA sr.o.,Sereď, 
 

 
V regulatíve C10. Určenie území pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny sa pôvodný text dopĺňa o 
nový bod 8, ktorý znie: 
8. ZaD č.5: Urbanistická štúdia:   

a) 01 Historická časť: 01-Z5/3, 01-Z5/4 ,  
b) 02 Detva - Sídlisko: 02-Z5/3, 02-Z5/4, 02-Z5/7,  
c) 03 Kostolná: 03-Z5/2, 03-Z5/4. 

 

 

Koniec textovej časti. 
 
 

Myslina, 12.2021                                                                                     Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ  


