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ZÁVÄZNÁ  ČASŤ  ÚZEMNÉHO  PLÁNU  MESTA DOPLNENÁ O ZAD 5 

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 
 
 
V regulatíve C.1.  Funkcia výroby sa pôvodný  text na konci dopĺňa o novú tabuľku s textom, ktorý znie:  

Zmeny a doplnkov č. 5 
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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 
05-Z5/9 Plocha pre prístupovú komunikáciu 

06 Piešť I. 06-Z5/7 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
06-Z5/10 Plocha pre prístupovú komunikáciu 
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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): 
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.50%, 
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.  
 
 

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: 

 
 
 
V regulatíve C.2. Sektor (obvod) 02 - Detva Sídlisko - výrobné zariadenia ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa, 
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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: 

 

 



BOSKOV s.r.o.      
Humenné                                                                                                                      

Záväzná časť - návrh 
Zmeny a doplnky č.5 

ÚPN Mesta Detva 
 
 

 

12/2021                                                                                                                              Strana 12 z 16 

 
 

 

 
 
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 
 
V regulatíve C2. Sektor (obvod) 09 - Lažtek bývanie a rekreácia ..... sa pôvodný text na konci dopĺňa o nový 
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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. 
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- Obvod 06 Piešť I (lokality v ZaDč.4): – rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete, vrátane redukčných 
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: 
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- 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 
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. 
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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 
 

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 záväznej časti. 

 
 
 

Myslina, 12.2021                                                 Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ  

 
 
 


