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Zoznam použitých skratiek:
OSO – odborne spôsobilá osoba, IBV - individuálna bytová výstavba, HBV – hromadná bytová výstavby,
ÚPN-O – územný plán obce, ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia, ÚPP – územnoplánovací podklad,
ÚPN–Z – územný plán zóny, PD – projektová dokumentácia, VÚC – veľký územný celok, ZaD – zmeny a
doplnky, OÚ – obecný úrad, OZ – obecné zastupiteľstvo, z.ú. – zastavané územie, RD – rodinný dom, BD –
bytový dom, ICHR – individuálna chatová rekreácia, NP – Národný park, k.ú. – katastrálne územie, HD –
hospodársky dvor, TR – trafostanica, ČOV – čistička odpadových vôd, ČS – čerpacia stanica odpadových
vôd, ATS – automatická tlaková stanica, ZPN – zemný plyn naftový, TÚV – teplá úžitková voda, DOK –
diaľkový optický kábel, DK – diaľkový kábel, RSÚ – telefónna digitálna ústredňa, HTS – hlavná telefónna
stanica, MTS – mestská telefónna stanica, MSV – martinský skupinový vodovod, OP – ochranné pásmo, PP
– poľnohospodárska pôda, TTP- trvalý trávnatý porast, LP- lesná pôda, CHVÚ – chránené vtáčie územie,
LHC – lesný hospodársky celok, VHO – vodohospodárska oblasť, ÚSES – územný systém ekologickej
stability, PSL – program starostlivosti o les
IA – rodinné domy - IBV, HA – bytové domy – HBV, OV – plochy občianskej vybavenosti, SP – plochy
športu, PA – plochy výroby a služieb (malé a stredné areály), ZD – zberný dvor, RC – zóny rekreácie a
športu, ZV – zeleň verejná, ZC –zeleň cintorínov, ZI – zeleň izolačná, ZM – močiarne spoločenstvá, IP –
interakčný prvok, LE – lesné spoločenstvá, CHA – chránený areál, PV – poľnohospodárska výroba, BK –
biokoridor, AL – archeologická lokalita, DP – dopravné plochy, ZÚ – zosuvné územie, TI – technická
infraštruktúra, EZ – environmentálna záťaž, GL – genofondová lokalita,
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A1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA
Dôvody obstarania ÚPN - O :
Obec Podhradie nemala doteraz spracovaný komplexný dokument priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia - územný plán obce. V súčasnosti jediným platným územným plánom vzťahujúcim sa na
katastrálne územie obce Podhradie je ÚPN – VÚC Žilinského kraja – jeho aktualizácia, ktorý vzhľadom na
svoju podrobnosť zameranú na rozvoj Žilinského kraja nemôže byť relevantným územnoplánovacím
nástrojom na stanovenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
obce, ale je základným ÚP dokumentom určujúcim základné princípy pre riešenie územného plánu obce.
Zo strany potenciálnych investorov nastal po r. 1990 veľký záujem o výstavbu rodinných domov v lokalitách
mimo zastavaného územia obce bez prístupových komunikácií a inžinierskych sietí. Územný plán obce
(ďalej len ÚPN-O) stanoví zásady a regulatívy funkčného využitia riešených plôch tak, aby nedochádzalo
k nežiaducim kolíziám jednotlivých funkcií, vzájomnú koordináciu činností v území, a tak zabezpečí účelné a
perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru. Vzhľadom na vyššie uvedené problémy
obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vypracovaní územného plánu obce Podhradie na svojom zasadnutí dňa
16.12.2009 uznesením č.9/2009.
Riešenie a návrh územného plánu sleduje a napĺňa hlavne tieto ciele
- návrh primeraného rozvoja obce vzhľadom na jej polohu, význam a predpokladaný demografický vývoj,
- vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby jednak intenzifikáciou
zastavaného územia, ale hlavne návrhom nových plôch mimo zastavaného územia, vhodných pre rozvoj
uvedenej funkcie pri zohľadnení záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskej pôdy
- stanovenie podmienok pre rozvoj občianskej vybavenosti
- účelné, čo najoptimálnejšie využitie územia obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského
kraja, ochranných pásiem, ekologickej stability územia,
- ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva,
- koordináciu a usmernenie záujmov v danom území,
- skvalitnenie životného prostredia,
- skvalitnenie dopravnej siete a technickej infraštruktúry obce v návrhovom období,
- vytvorenie predpokladov a podmienok pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy,
vrátane návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších chodníkov a vyriešenia
parkovísk vo väzbe na jednotlivé funkčné plochy.
- skvalitnenie života v obci,
Obec je súčasťou „Združenia Turčianskej Vážsko-Fatranskej cesty“, ktoré združuje 1 mesto, 10 obcí a 2
podnikateľské subjekty severovýchodnej časti regiónu Turiec. Obce sa nachádzajú v údolí povodia rieky Váh
a na úpätí pohorí Veľkej a Malej Fatry.
A2. ZHODNOTENIE DOTERAJŚEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE OBCE
Pre obec Podhradie nebola zatiaľ vypracovaná žiadna komplexná územno-plánovacia dokumentácia.
Preto je potrebné vypracovanie takého dokumentu, ktorý by komplexne riešil priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia, určil jeho zásady a regulatívy rozvoja vo väzbe na spoločenské a ekonomické
zmeny, ktoré vplývajú na urbanistickú koncepciu obce.
A3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM
Návrh je spracovaný v súlade so Zadaním pre spracovanie územného plánu obce Podhradie, ktoré bolo
schválené v Obecnom zastupiteľstve (OZ) v Podhradí. Z prác na ÚPN-O boli ukončené v 05/2011 Prieskumy
a rozbory a v 12/2011bolo schválené Zadanie pre ÚPN-O v OZ v Podhradí na svojom zasadnutí dňa
02/02/2012 uznesením č.7/2012 B/4. Následne bolo začaté spracovávanie návrhu riešenia ÚPN-O
Podhradie, dokončené v 02/2013. Prerokovanie sa uskutočnilo dňa 11.04.2013. Na základe závažných
pripomienok občanov ku koncepcii riešenia novej obytnej lokality Sihoť, spracovatelia navrhli novú koncepciu
riešenia, ktorá bola spracovaná v 06-07/2013.
Obsah záväznej časti bol vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z. z.
Návrhovým rokom je r. 2026.
V grafickej časti sú výkresy riešené v rozsahu katastrálneho územia v M 1 : 10 000 a M 1:2 000 zlúčené do
spoločného výkresu č.2, č.3 a č.3A Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS a výkres ochrany prírody a tvorba krajiny. Obsahová
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stránka čitateľnosť „zlúčených“ výkresov je v zmysle príslušného metodického usmernenia a požiadaviek
vyplývajúcich zo stavebného zákona a vyhlášky č.55/2001 Z.z.
B1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešené územie sa rozprestiera na ploche cca 1640,0 ha a je vymedzené katastrálnymi hranicami obce.
Obec Podhradie leží v severovýchodnej časti okresu Martin v nive rieky Váh, cca 14 km na severovýchod od
okresného mesta Martin a spadá medzi menšie vidiecke sídla. Z juhu obec obklopuje Veľká Fatra, zo severu
pohorie Malá Fatra. Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja.
Súčasná obec Podhradie vznikla 11.3. 1991 zlúčením obcí Podhradie a Konské, ktoré tvorí jej miestnu časť.
Názov obce, Podhradie, ostal zachovaný.
Obec je súčasťou „Združenia Turčianskej Vážsko-Fatranskej cesty“, ktoré združuje 1 mesto - Vrútky, 10 obcí
- Ratkovo, Krpeľany, Nolčovo, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Sučany, Lipovec, Turčianske Kľačany,
Turany a 2 podnikateľské subjekty - Agrofatra Turany s.r.o. a Turimex s.r.o. Turany - v severovýchodnej
časti regiónu Turiec. Obce sa nachádzajú v údolí povodia rieky Váh a na úpätí pohorí Veľkej a Malej Fatry.
Je to prirodzený územný celok, so vzájomným komunikačným kruhovým prepojením. Subjekty majú medzi
sebou vzájomné ekonomické a demografické väzby. Základným cieľom združenia je zlepšiť kvalitu života
obyvateľov a celkovú zamestnanosť prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu a iných aktivít v regióne.
Obec je tiež členom Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec.
Riešené územia má pomerne dobré dopravné napojenie na okresné mesto a tým aj na hlavné cestné trasy
Slovenska a to cestou č. III/018093 na cestu I/18-E50 Bratislava – Košice a ďalej jej pomocou na plánovanú
diaľnicu D1 a cestu I/65 Martin - Turčianske Teplice - Žiar nad Hronom. Najbližšia železničná stanica sa
nachádza v Sučanoch, na železničnej trase Bratislava – Košice č.180, v približnej vzdialenosti cca 5,5 km.
Regionálne letisko sa nachádza v Martine v Tomčanoch, regionálne letisko pre medzinárodnú dopravu
v Žiline a v Poprade.
Z hľadiska širších územných väzieb v rámci Žilinského kraja sa obec Podhradie nachádza v podhorskom
sídelnom páse Veľkej Fatry. Katastrálne územie obce má význam z hľadiska vodohospodárskeho a
rekreačného ako aj z hľadiska zachovania prírodných hodnôt.
Územný plán obce Podhradie rieši celé katastrálne územie obce v mierke 1:10 000 a ťažiskové územie obce
v rozsahu zastavaného územia a predpokladaných rozvojových plôch v mierke 1:2000.
Záujmové územie je graficky vyjadrené vo výkrese č.1 – Širšie vzťahy.
Základné údaje charakterizujúce územie obce :
Rozloha riešeného katastrálneho územia
Počet obyvateľov (k 31.12.2011)
Počet trvalo obývaných bytov (k 31.12.2011)
Počet súpisných čísiel ( k 31.12.2011)
Počet objektov využívaných na rekreáciu

Podhradie
1 639,59 ha
660
206
254
16

Charakteristika prírodných podmienok územia
Východná časť územia je podľa geomorfologických jednotiek Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) zaradená
do fatransko-tatranskej oblasti, územie patrí do celku Veľká Fatra, podcelku Lysec.
Geologické pomery
Katastrálne územie obce Podhradie sa nachádza na rozhraní dvoch štruktúrno-geologických celkov – údolie
rieky Váh a Veľkej Fatry. Obec Podhradie je spätá po geologickej stránke s priľahlým pohorím Veľká Fatra a
Turčianskou kotlinou. Veľká Fatra je jedným z najväčších jadrových pohorí kryštalicko-druhohorného pásma
vnútorných Západných Karpát vo Fatransko-tatranskej oblasti. Kryštalické jadro, budované prevažne
granitoidnými horninami (žuly, miestami kryštalické bridlice), vystupuje na povrch len na malej ploche v
severnej časti pohoria. Druhohorné súvrstvia vytvárajú sedimentárny obal kryštalického jadra a majú zložitú
stavbu. Veľká Fatra je klasickou ukážkou príkrovovej stavby pohoria a na jej geologickej stavbe sa podieľajú
základné tektonické jednotky ako sú tatricum, krížňanský príkrov, chočský príkrov, gemericum – príkrov
Tlstej. Okrem prevažujúcich vápnitých honín (dolomity a vápence) sa uplatňujú i sliene, slienité vápence,
bridlice, kremence, zlepence, pieskovce a iné horniny. Priľahlá Turčianska kotlina leží na neogénnych
horninách. V rámci katastrálneho územia sa tu nachádzajú potencionálne zosuvné územia.(presnejšie
zachytené v KEP).
Geomorfologické členenie
Podľa geomorfologického členenia (Štátny geologický ústav D.Š., 2010) spadá záujmové územie do
Fatransko-Tatranskej oblasti, severná časť riešeného územia do celku Turčianska kotlina a podcelku
Sklabinské podhorie, len malá časť územia na severe patrí do podcelku Turčianske nivy. Južná časť
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riešeného územia patrí do celku Veľká Fatra a podcelku Lysec. Územie bolo vytvorené erózno-akumulačnou
činnosťou Váhu a jeho prítokov (Podhradský potok) v holocéne, nánosmi štrkových, piesčitých a kalových
sedimentov. Nadmorská výška záujmového územia dosahuje od 400 m n.m. (niva Váhu) do 1394 m n.m.
(Kľak).
Klimatické podmienky
Katastrálne územie obcí Podhradie, vďaka výrazným výškovým rozdielom, zasahuje do dvoch klimatických
oblastí, ktoré sa na Slovensku rozlišujú. Severná časť riešeného územia patrí do mierne teplého, veľmi
vlhkého, vrchovinového okrsku, pričom júlový priemer teploty vzduchu je viac ako 16°C, s priemerom menej
ako 50 letných dní za rok. Táto časť územia je využívaná predovšetkým na poľnohospodárske aktivity. Južná
časť k.ú. spadá do chladnej klimatickej oblasti do mierne chladného okrsku. Júlový priemer teploty vzduchu
je menej ako 16°C.
Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 800 - 900 mm, vrcholové partie územia dosahujú ročné množstvo
zrážok okolo 1000 mm. Najvlhkejším mesiacom je mesiac júl, minimum zrážok pripadá na január resp.
február.
Obdobia so snehovou pokrývkou trvajú 80-100 dní, vyššie polohy okolo 120 dní a maximálna hrúbka
snehovej pokrývky dosahuje 55-75 cm.
Prírodné pomery
V celom k.ú. dominujú 3 ekosystémy – lesné ekosystémy v južnej časti k.ú., intravilány v centrálnej a
východnej časti a agrocenózy v severnej časti riešeného územia.
Lesné porasty zaberajú takmer 55%, orná pôda takmer 38,5% plochy riešeného územia.
Krajinárske hodnotenie územia
Do katastrálneho územia obcí zasahuje Ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra a Chránené vtáčie
územie SKCHVU033 Veľká Fatra. Rozloha územia je 47 445,01 ha a správcom územia je Správa NP Veľká
Fatra. Hranica samotného NP sa dotýka časti južnej hranice k.ú.
Krajinná ekológia
V súvislosti s ochrannou prírody a prírodných hodnôt treba poukázať na skutočnosť, že do riešeného územia
zasahuje OP Národného parku, v ktorom platí II. stupeň ochrany s prísnym obmedzením antropogénnej
činnosti. Južná časť k. ú. zasahuje do územia európskeho významu – Chránené vtáčie územie SKCHVU033
Veľká Fatra (NATURA 2000).
Krajinno – ekologický plán bol spracovaný krajinným ekológom a je súčasťou prieskumov
arozborov, výstupy z neho sú zapracované do návrhu UPN.
B2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
Pri riešení ÚPN-O Podhradie je nutné rešpektovať Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja
a jeho Zmeny a doplnky, resp. jeho záväznú časť - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 223/1998 Z.z.z
26. mája 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj,
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 6/2005 o záväzných častiach zmien
a doplnkov, Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 17/2009 o záväzných
častiach Zmien a doplnkov č. 3 a Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo
26/2011 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského
kraja.
Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné body (číslovanie je totožné s číslovaním v ÚPN-VÚC ZaD, resp.
NV SR č.223/1998 Z.z., VZN č.6/2005, VZN č.17/2009, VZN 26/2011):
I.ČASŤ - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
1.V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj regiónu v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a
technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi
trvalo udržateľného rozvoja,
1.3 formovať koncepciu sídelnej štruktúry Žilinského kraja v nadväznosti na národnú a celoeurópsku
polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov,
1.4 zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných prepojení
medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj
konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky,
6
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1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier
osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
1.8 podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca, Liptovský
Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín,
1.11 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so
zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.12 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri
využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.13 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest a
aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti regionálnych celkov,
1.14 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie,
1.15 upevňovať vnútro štátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
1.16 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej
štruktúry,
1.16.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
b) žilinsko-podtatranskú rozvojovú os : Žilina-Martin-Poprad-Prešov
1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe
nového partnerstva založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými
opatreniami:
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu
funkčných vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných
podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu
sídelnej štruktúry,
1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať
špecifické prírodné, krajinné a architektonicko – priestorové prostredie,
1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných
technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné
prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho
prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života
1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr a to najmä
lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových
zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy
chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a
medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).
1.21 ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na zastavané
územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce; v
novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň.
2. V oblasti sociálnej infraštruktúry
2.6 podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení
na území kraja,
2.10 vytvoriť územné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva a to
najmä v územiach vzdialenejších od sídelných centier,
2.11 rozšíriť kapacitu odborných liečebných ústavov a liečební v súlade s potrebami obyvateľstva v
regiónoch,
2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálnotechnickú
základňu v regiónoch,
2.13 podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni cestou ich modernizácie a
vytvárania územných rezerv pre nové kapacity,
2.14 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových
kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb
obyvateľstvu.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.2 podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na
zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie
zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš
a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja
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3.4 preferovať kvalitatívny rozvoj a vysokoštandardnú vybavenosť pre horský turizmus, klimatickú liečbu a
vrcholové športy na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku
Malá Fatra a Národného parku Veľká Fatra v kapacitách, stanovených podľa schválených územných plánov
obcí a podľa výsledkov posudzovania v zmysle zákona č. 127/1994 o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie; v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy a
Horná Orava podporovať aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych
sídlach,
3.7 dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia na zachytenie a využitie
turistického tranzitu na území kraja budovaním motoristických a cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú
kotlinu, Turiec a Liptov;
3.9 Vypracovaním regionálnej stratégie a náväzného generelu cestovného ruchu previazať ciele
rekreačného a poznávacieho turizmu a kúpeľníctva, podporovať tvorbu mikroregionálnych stratégií
a územnoplánovacej dokumentácie (hlavne územných plánov zón) pre lokality a strediská cestovného ruchu
a kúpeľníctva.
3.11 podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach najmä na
Kysuciach, Orave a v Turci,
3.14 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované
cyklomagistrály,
4.V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody
a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách
4.1.3 regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu
regiónu,
4.2 rešpektovať navrhované podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom
území európskeho významu
4.3 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej
stability podmienky
4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o
ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
4.3.2 pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách
ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov
o ochrane
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú
stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.3.4 pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
4.3.5 pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky, stanovované
samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie,
4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby
nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany
4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu
sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty,
stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických
vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),
4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les-bezlesie,
4.7 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a
ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
4.8 zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu (Kysuce, Orava, Liptov
a Turiec),
4.8.1 ak nie je schválená ÚPD obce sídla, tak chrániť pred optickým znečistením lokality tvoriace
charakteristické krajinné panorámy
4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom
technickom diele:
a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu – krajinný obraz (harmónia, kompozícia,
vyváženosť, mierkovitosť),
a) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie,
b) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérii alebo ich zmenu,
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c) prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z navrhovaných diel
(diaľnice),
d) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
e) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov.
4.9 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
4.10 prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby sa
maximálne zabezpečila ich vodivosť a homogénnosť,
4.11 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému
ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),
4.12 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj
kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne
vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj
poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
4.13 v obciach a ich miestnych častiach v ochranných pásmach Národného parku Malá Fatra, Tatranského
národného parku a Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra
4.13.1 viazať novú výstavbu v ďalšom procese urbanizácie predovšetkým na jestvujúce
sídelné útvary v podhorskej oblasti,
4.13.2 realizovať rozširovanie zastavaného územia obcí na úkor poľnohospodárskej pôdy a
lesnej pôdy len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a na základe posúdenia
vplyvov na životné prostredie
4.13.3 zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné
prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie
prípadných negatívnych vplyvov,
4.14 v turistických strediskách na území Národného parku Malá Fatra, Tatranského národného parku a
Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra
4.14.1 zmeny hraníc zastavaných území, kapacity rekreačných lôžok, prírastky bytov pre
trvalo bývajúcich obyvateľov, rozvoj športových zariadení novou výstavbou riešiť len podľa
schválených územných plánov obcí a podľa výsledkov posudzovania v zmysle zákona NR
SRč.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie,
4.14.2 nezakladať nové strediská a lokality turizmu, rekreácie, športu a klimatickej liečby na
území Tatranského národného parku, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Nízke Tatry a
Národného parku Veľká Fatra,
4.14.3 zvyšovať architektonickú úroveň, priestorové a krajinno – sadovnícke rámcovanie
existujúcich aj navrhovaných objektov a stavieb spracovaním projektov sadovníckych úprav pre
každú novopovoľovanú stavbu mimo IBV,
4.16 zabezpečiť vypracovanie projektov miestnych územných systémov ekologickej stability v okresoch
Žilinského kraja prednostne pre tieto oblasti v okrese
4.16.6 Martin pre Kláštor pod Znievom, Bystričku, Príbovce, Blatnicu, Folkušovú, Necpaly,
Belú, Sklabiňu, Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku, Podhradie, Konské, Nolčovo a
Krpeľany,
4.17 rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa
schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a
koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného
prostredia Žilinského kraja,
4.19 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane
zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na
vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru. Uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity
prírodných zdrojov,
4.20 vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych
alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách vodných
tokov,
4.21 zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie,
údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie
objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania
charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických dominánt,
zachovanie archeologických nálezísk,
5. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry
5.2 paneurópska dopravná infraštruktúra ITF a TEN-T
5.2.1 v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych
multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra (ďalej len ITF, ktoré je nástupníckou
organizáciou Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT) a dopravných sietí TEN-T.
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a) rešpektovať dopravnú infraštruktúru alokovanú v trase multimodálneho koridoru č. Va., súčasť
koridorovej siete TEN-T, Bratislava - Žilina - Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou - Ukrajina,
schválené pre diaľničnú infraštruktúru - diaľnica D1, modernizovanú železničnú trať, terminál
kombinovanej dopravy v Žiline,
5.3 infraštruktúra cestnej dopravy
5.3.1 v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry
diaľníc až ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh cestných
komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami
v rámci zastaveného územia kraja,
5.3.2 v návrhovom období chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D1 v trase
multimodálneho koridoru č. Va., súčasť koridorovej siete TEN-T, v kategórii D 26,5/120, v trase a
úsekoch :
b) Dubná Skala - Martin - Turany - Kraľovany - Hubová - Ružomberok - Ivachnová,
alternatívne v úseku Turany – tunel Korbeľka - Hubová, s pripojením na existujúci úsek D1,
sieť AGR č. E50, trasa TEM 4,
5.8 Infraštruktúra cyklistickej dopravy
5.8.1 v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál
(cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch :
f) Turčianska cyklomagistrála v trase cesty III/01892 Vrútky -Lipovec - Turčianske Kľačany, v
trase účelovej cesty Turčianske Kľačany - Sučany - v trase cesty III/01899 most cez Váh
Sučany, v trase cesty III/01894 Sučany - Turčianska Štiavnička - Blatnica - Turčiansky Michal,
v trase spevnenej poľnej cesty Turčiansky Michal - Háj, v trase ciest III/06536 a III/06537 Háj –
Turčianske Teplice, v trase miestnych komunikácií a spevnených poľných ciest na území
Turčianskych Teplíc, v trase cesty III/06545 Turčianske Teplice - Budiš, v trase spevnených
lesných ciest Budiš - Za hájom - hranica Žilinského a Trenčianskeho kraja s napojením cez
Prievidzu a Bojnice na Hornonitriansku cyklomagistrálu,
6. V oblasti vodného hospodárstva
6.1 rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.1 ochranné pásma vodárenských zdrojov
6.1.2 chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry -východná
časť, Nízke Tatry - západná časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy
6.5 podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach s nedostatočným
zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV
6.6. zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS
(trasponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť
podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená :
6.6.1. zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových
vôd s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000
EO v časovom horizonte do 31.12.2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
6.6.2. zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 10
000 EO v časovom horizonte do 31.12.2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
6.6.3. ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, alebo sa
aglomerácia nachádza v území vyžadujúcu zvýšenú ochranu podzemných vôd, povrchových vôd,
prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, zabezpečiť primeranú úroveň čistenia
komunálnych odpadových vôd alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená
požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia budú realizované priebežne v súlade s plánom rozvoja
verejných kanalizácií,
6.6.4. zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní a
odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,
6.6.5. vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd a
podzemných vôd,
6.8. podporovať rozvoj kanalizácií a ČOV v obciach a miestnych častiach, ktoré nie je možné riešiť formou
skupinových kanalizácií,
6.12. zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia
na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi s dôrazom na ochranu intravilánov miest
a obcí
6.13. na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody:
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6.13.2 vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej
smernice č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Žilina a možnosti financovania v
rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“, operačný
cieľ : 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,
6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých
výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a
zníženie erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh;
úpravy tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriameniam tokov,
6.13.5 rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v
okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,
6.13.6 rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne
manažmentu povodňového rizika,
6.14 rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb.
7. V oblasti energetiky
7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať
efektívne
diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
7.2 zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie:
7.2.1 modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov,
7.2.2 budovaním nových zdrojov využívaním vodnej energie,
7.2.3 využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v
paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách,
7.3 zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním elektrizačnej
rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu medzištátnu,
7.7 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovanýchplynovodov a
plynárenských zariadení,
7.8 zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými
požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia. (Národné parky, ich OP, CHKO a p.),
7.10 zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie :
7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a kogeneračných
jednotkách,
7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej (MHD,
prímestská doprava) a individuálnej doprave,
7.11 vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich rekonštrukciu a pri
využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami,
7.12 presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a regionálnej energetickej
politiky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); s využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy
budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky a enviromentálne
zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva
teplom,
7.13 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie
ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
7.14 podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických
zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri
zohľadnení miestnych podmienok,
7.15 znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.
8.V oblasti odpadového hospodárstva
8.1 zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do roku 2015,
8.2 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému
ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia.“
9. V oblasti telekomunikácií
10.1 zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných projektoch,
10.2 dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb v horizonte do r. 2010,
II. ČASŤ - VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:
1.Stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných
staníc /stanovíšť/ v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov a lokalít
medzinárodného významu.
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.
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2. Dopravné stavby
2.1 stavby cestnej dopravy :
2.1.1 diaľnica D1 v kompletnej trase, diaľničné križovatky a privádzače, sprievodné komunikácie I/61 a
I/18,
3. Technická infraštruktúra
3.1 vodohospodárske stavby
3.1.3 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby:
3.1.10 odstraňovanie povodňových škôd,
3.1.11 preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov,
3.2. energetické stavby
3.2.4 stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja,
3.3. pošta a telekomunikácie
3.3.1 súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej medzinárodnej úrovne
telekomunikačných služieb,
3.4 stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
3.4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu
odpadov
4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z.,
zákona č.175/1999, zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
B3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
Demografia
Povojnový rozvoj obce trval do 80-tych rokov 20.storočia. Bol založený na pracovných príležitostiach hlavne
v blízkom okresnom meste Martin, kde sa rozvíjal ťažký priemysel s veľkými nárokmi na pracovné sily. Obec
sa stala sídlom bez dostatočných vlastných ekonomických aktivít. Pre naše potreby sú dôležité údaje
o počtoch obyvateľov z posledného obdobia (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001-základné údaje,
Žilinský kraj) a navrhované trendy rastu.
Ku dňu sčítania ľudu r.2001 bývalo v obci Podhradie 698 obyvateľov, z toho 346 žien (49,6 %) . Katastrálne
územie obce má rozlohu 1 639,59 ha. Hustota osídlenia 41,0 obyv./km² je nižšia ako celookresný priemer,
ktorý dosahuje hodnotu 133,0 obyvateľov na km².
Retrospektívny vývoj obyvateľstva
Tab. č.1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov od r. 1869
Rok
Podhradie

1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2009
12

548
544
528
531
587
617
708
727

Počet obyvateľov
Konské

Index rastu
spolu

165
145
143
138

713
689
671
669
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené

neuvedené
neuvedené
neuvedené

neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené

-

-

707
682
682
661
664
669

100,0
96,63
94,11
93,82
99,16
95,65
95,65
92,71
93,13
93,82
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Za obdobie 140 rokov klesol počet obyvateľov v o 44 osôb a priemerný ročný úbytok predstavuje 3,2 osoby.
Počet obyvateľov za sledované obdobie klesol o 6,18%. Intenzívnejší rozvoj obec zaznamenala zač.60-tych
rokov 20.stor. a možno konštatovať, že stav obyvateľstva je pomerne stabilný. V roku 1991 bola obec
Konské pričlenená ako miestna časť Podhradia – preto po roku 1990 sa údaje o počte obyvateľov za obce
už samostatne neviedli.
K 01.01.2009 žilo v obci 669 obyvateľov. Za obdobie rokov 2001 až 2009 stúpol počet obyvateľov obce o 5
osôb a priemerný ročný prírastok predstavuje 1,6 osoby. Možno konštatovať, že ľudia majú záujem
o bývanie, resp. chalupárstvo v obci.
Tab. č.2 Pohyb obyvateľstva za posledné obdobie od r.2004
Rok

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Spolu

Narodení

Zomrelí

4
4
6
4
4
4
9
35

6
11
10
7
11
7
10
62

Prirodzený Prisťahovaní Vysťahovaní
prírastok

-2
-7
-4
-3
-7
-3
-1
-27

7
7
4
15
9
15
11
68

2
3
9
15
11
9
10
59

Migračné
saldo

Celkový
prírastok

+5
+4
-5
0
-2
+6
-1
+7

3
-3
-9
-3
-9
3
0
-18

Základné údaje o obyvateľstve
Tab. č.3 Základné údaje o obyvateľstve rok 2001,2010
Obec

Podhradie

rok

2001

Počet trvale bývajúcich
obyvateľov
celkom
muži
ženy

698

352

346

Veková štruktúra obyvateľov
0 – 14

15-59
muži

15-54
ženy

60+
muži

55+
ženy

nezistený

103

225

187

64

112

7

2010
669
346
323
85
229
161
194
122
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva je 48,28%.
Ekonomicky aktívne osoby: spolu 348, z toho 158 žien, 190 mužov.
Podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyvateľstva je 52,0% .
Podľa SODB, 2001 bolo v obci 51 ľudí nezamestnaných, čo predstavuje 14,6% z ekonomicky aktívnych
obyvateľov.
Tab. č.4 Veková štruktúra obyvateľstva vo vyšších územných celkoch
Veková skupina
Predprodukt.vek
Produktívny vek
Poprodukt. Vek
Nezistený
Spolu
Index vitality
Priemerný vek

Podhradie
poč.
v%
obyv

85
390
194
669

12,7
58,3
29,0
100,0

Okres Martin
poč.obyv.
v%

17 474
62 403
17 475
461
97 813

17,9
63,8
17,9
0,4
100,0

Slovenská republika
poč.obyv.
v%

1 015 493
3 349 231
967 207
47 524
5 379 455
105,0

18,9
62,3
18,0
0,8
100,0

43,8
100,0
40,7
31,4
Z uvedených údajov vyplýva, že v obci Podhradie žije relatívne najstaršie obyvateľstvo. Vyplýva to z výpočtu
indexu vitality a z toho, že zastúpenie predproduktívneho veku má relatívne najnižšie a zároveň zastúpenie
poproduktívneho veku je najvyššie. V obci je index vitality nižší ako 100, čiže populačný vývoj má regresívny
charakter. V okrese Martin a v Slovenskej republike má index vitality hodnotu vyššiu ako 100 a vývoj
obyvateľstva vzhľadom na vekovú štruktúru je stagnujúci až progresívny.
Prognóza demografického vývoja
Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva v obci poukazuje na viac progresívny charakter populácie. Situácia
v migrácii obyvateľstva – prírastok.
Geografická poloha obce Podhradie má pozitívny vplyv na jej rozvoj, vzhľadom na relatívne malú
vzdialenosť od okresného mesta Martin. V návrhovom období sa predpokladá rýchlejší rozvoj hlavne obytnej
funkcie, ale aj rekreačných aktivít, z čoho sa predpokladá aj ich aktívny vplyv na demografický vývoj.
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.
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Na základe poznania dynamiky rozvoja obce v predchádzajúcom období, ako aj prognóz rozvoja
v návrhovom období, je možné uvažovať s nasledujúcimi údajmi :
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov obce Podhradie :
Počet obyvateľov k 31.12.2010
........................ ......669
Prirodzený prírastok v r.2010-2026 ................................-39
Migračné prírastky
.............................208
Celkový prírastok
............................169
Stav v r.2026
...........................771
Ekonomická aktivita a nezamestnanosť
Ku dňu sčítaniu ľudu mala obec 348 ekonomicky aktívnych ľudí, z toho 158 žien. Z celkového počtu
obyvateľov bolo zapojených do pracovného procesu 52,0 %. Ženy tvorili 45,4 % z celkového počtu
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Vzhľadom na nízku hospodársku základňu obce, väčšina ekonomicky
aktívnych ľudí odchádzalo za prácou do iných sídel – Martin, Vrútky, Sučany, Turany. Zamestnanosť priamo
v obci je nízka, sú to väčšinou len ľudia pracujúci v poľnohospodárskej a lesnej výrobe.
Bytový fond
Ku dňu sčítania ľudu r.2001 bolo na území obce Podhradie 203 trvalo obývaných domov, nachádzalo sa
v nich 255 trvalo obývaných bytov. K uvedenému dátumu mala obec 28 neobývaných domov, z toho 14
slúžilo na rekreačné účely.
Tab. č. 5 Základné údaje o domovom a bytovom fonde (SODB,2001)
Trvalo obývané
Trvale obývané byty
Obec
Domy
domy
Neobývané
Byty
spolu
domy
spolu spolu
spolu
Z toho
Z toho
rodinné
v rodinných
domoch
Podhradie

231

203

201

28

255

225

213

Tab. č. 6 Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti (SODB,2001)
Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti
Počet bytov
Zmena užívateľa
Určený na rekreáciu
Uvoľnený na prestavbu
Nespôsobilý na bývanie
Po kolaudácii
V pozostalostnom alebo súdnom konaní
Z iných dôvodov
Spolu

Neobývané
byty

30

Podiel v %

3
14
2
5
1
3
2
30

10
46,7
6,7
16,7
3,3
10
6,6
100,0

Tab. č. 7 Vývoj domového a bytového fondu
Trvale obývané domy
Trvale obývané byty
Rok
Počet domov
Index rastu
Počet bytov
Index rastu
1980
184
100,0
191
100,0
1991
181
89,2
197
103,2
2001
203
110,3
225
117,8
V obci prevládajú individuálne rodinné domy a tvoria 99,0 % z celkového bytového fondu.
Z celkového počtu trvale obývaných bytov je 213 situovaných v rodinných domoch (94,6%).
Na jeden trvale obývaný byt pripadá v priemere 3,26 obyv.
Tab. č. 8 Charakteristika bytového fondu v obci
Ukazovateľ

Počet osôb na 1 byt v r.1991
Počet osôb na 1 byt v r.2001
14

3,44
3,26
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Výpočet optimálneho počtu bytov pre navrhovaný počet obyvateľov v roku 2026
Čo sa týka demografického vývoja tieto údaje uvádzame len z dôvodu komplexnosti spracovania údajov v
územnom pláne. Pre prognózu rozvoja obce v návrhovom období však nemajú žiadny väčší význam, a teda
nemôžu ani slúžiť ako východiská pre stanovenie predpokladov demografického vývoja pre nasledujúcich 15
rokov.
Väčší význam pre budúci rozvoj obce v horizonte niekoľkých rokov má skutočnosť, že obecný úrad eviduje
pomerne veľa telefonických a osobných dotazov na výstavbu nového rodinného domu, resp. kúpu staršieho.
Dôvody záujmu o výstavbu rodinných domov v obci Podhradie sú nasledovné :
- obec má optimálne geografické a morfologické podmienky pre rozvoj bývania, vzhľadom na blízku polohu
mesta Martin,
- v obci sú optimálne podmienky na bývanie s kvalitným životným prostredím, v minimálnej miere
zaťaženým negatívnymi civilizačnými vplyvmi,
- obec má dobre vybudovanú technickú infraštruktúru, vrátane reálnych zámerov na jej dobudovanie a s
tým súvisiace optimálne podmienky na rozvoj bývania,
- potenciálne pozemky pre rozvoj IBV sú majetkovo-právne vysporiadané
Z uvedených dôvodov sa návrh rozvoja obce nemôže riadiť len doterajším demografickým vývojom, ale musí
vychádzať zo záujmu o bývanie v obci a z reálnych požiadaviek na výstavbu rodinných domov. Na základe
uvedených východísk je možné predpokladať, že v návrhovom období bude mať obec vďaka migrácii 771
obyvateľov.
Počet trvalo obývaných bytov podľa sčítania v r. 2001 ......................................... 225
Odpad bytového fondu do r. 2026 .........................................................................23
Zostatok súčasného bytového fondu v r. 2026 ......................................................202
Potreba bytov v r. 2026 pri obložnosti 3,26........................................................... 236
Potreba výstavby nových bytov do r. 2026 ............................................................ 34
V obci Podhradie do r. 2026 je potrebné zabezpečiť stavebné pozemky pre výstavbu cca 34 bytov, z ktorých
len časť – cca 14 b.j. je možné umiestniť v rámci existujúcej štruktúry a ďalších cca 20 je síce možné
umiestniť v ZÚ obce , ale v lokalite Sihoť, kde je neurbanizované a pomerne zložité územie (nadzemné siete
VN, chýbajúca technická a dopravná infraštruktúra) a preto je potrebné spracovať podrobnejšie urbanistické
riešenie.
B4.RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ
OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Obec Podhradie leží v severovýchodnej časti Turčianskej kotliny, v nive rieky Váh, na úpätí Národného
parku Veľká Fatra, na jej severnom svahu, asi 14 km od okresného mesta Martin. Južná časť katastrálneho
územia obce (od zastavaného územia) zasahuje do ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra. Od
juhu je obec chránená horstvom, severná strana je otvorená do údolia rieky Váh.
Riešené územie obce hraničí s nasledovnými katastrálnymi územiami: zo severu - Turany, zo západuTurčianska Štiavnička, z juhu –Sklabinský Podzámok, z východu – Nolčovo, Ľubochňa. Obec je prechodná
s typickým vidieckym osídlením, sčasti s potočnou zástavbou.
Riešené územia má pomerne dobré dopravné napojenie na okresné mesto a tým aj na hlavné cestné trasy
Slovenska a to cestou č. III/01893 na cestu I/18-E50 Bratislava – Košice a ďalej jej pomocou na plánovanú
diaľnicu D1 a cestu I/65 Martin - Turčianske Teplice - Žiar nad Hronom. Najbližšia železničná stanica sa
nachádza v Sučanoch, na železničnej trase Bratislava – Košice č.180, v približnej vzdialenosti cca 5,5 km.
Regionálne letisko sa nachádza v Martine v Tomčanoch, regionálne letisko pre medzinárodnú dopravu
v Žiline a v Poprade.
Záujmové územie obce je zhodné s katastrálnym územím.

B5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
5.1 Zhodnotenie možností rozvoja obce
Obec leží asi 14 km od okresného mesta Martin, ktoré je centrom osídlenia regionálneho významu.
Vzhľadom na zachovalé a relatívne nedotknuté prírodné prostredie je územie obce atraktívne nielen pre
bývanie, ale aj chalupárstvo a prímestskú rekreáciu obyvateľov mesta Martin. Je vhodné na rozvoj
turistického ruchu, cyklorekreácie a rekreácie. Katastrálne územie má dobré prírodné podmienky pre lesné
hospodárstvo.
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Možnosti rozvoja obce, sú dané jej geografickou polohou. Obec má hlavne výrazné predpoklady pre rozvoj
bývania (IBV), individuálnej rekreácie (chalupárstvo) s minimálnym hospodárskym zázemím, bez väčších
rozvojových možností v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe, službách a v cestovnom ruchu .
V rámci zastavaného územia je menej plôch pre potrebu IBV /individuálnej bytovej výstavby/. Tieto plochy je
možné umiestniť v priamom dotyku s ním. Budúci rozvoj obce je zameraný hlavne na rozvoj bývania a sčasti
aj rekreačnej funkcie (hlavne v k.ú. Konské) pri zachovaní lesnej a poľnohospodárskej výroby.
Vlastné zastavané územie obce leží skôr v severnej časti katastra – na jeho západnom okraji (k.ú.
Podhradie) a východnom okraji (k.ú. Konské), je obklopené plochami PP (TTP, orná pôda), z južnej časti sa
tu nachádza OP NP Veľká Fatra a CHVÚ Veľká Fatra. Veľkú plochu katastra, hlavne jeho južnej časti tvoria
lesy.
5.2 Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Katastrálne územia obce môžeme rozčleniť na funkčne rozdielne priestory :
1 – zastavané územie obce časť Podhradie
2 - zastavané územie obce časť Konské
3 - krajinný priestor severne od ZÚ
4 - krajinný priestor – Veľká Fatra
1. Zastavané územie obce časť PODHRADIE
 vymedzenie priestoru :
priestor je vymedzený hranicou zastavaného územia obce
 základná funkcia :
obytná (IBV, občianska vybavenosť)
doplnkové funkcie :
rekreačná (chalupy, športové plochy, ubytovanie v súkromí)
,
výrobná (nezávadné prevádzky )
 prevládajúci typ stavebnej činnosti : novostavby, prístavby, nadstavby, zobytnenia podkroví
 spôsob zástavby :
izolované RD, počet podlaží 1+1 ( nadzemné
podlažie + podkrovie), podpivničenéalebo bez podpivničenia,
strecha sedlová alebo valba, polvalba so sklonom 35-40°
 kompozičné zásady :
za hlavnú kompozičnú os považovať cestu III/018093
dotvoriť verejný priestor v centre obce
2. Zastavané územie obce časť KONSKÉ
 vymedzenie priestoru :
priestor je vymedzený hranicou zastavaného územia obce
 základná funkcia :
rekreačná (chalupy, záhradky)
doplnkové funkcie :
obytná (IBV, občianska vybavenosť)
 prevládajúci typ stavebnej činnosti : prístavby, nadstavby, zobytnenia podkroví, rekonštrukcie
 spôsob zástavby :
individuálne objekty na rekreáciu, počet podlaží 1+1 ( nadzemné
podlažie + podkrovie), podpivničené alebo bez podpivničenia,
strecha sedlová alebo valba, polvalba so sklonom 35-40°
 kompozičné zásady :
za hlavnú kompozičnú os považovať cestu III/018093
3. Krajinný priestor severne od ZÚ
 vymedzenie priestoru :




základná funkcia :
doplnkové funkcie :
regulatívy:

priestor je vymedzený z východu, severu azo západu katastrálnou
hranicou, z juhu hranicou zastavaného územia obce a
cestouIII/018093
poľnohospodárstvo, agroturistika, cykloturistika
ekologická, environmentálna
súčasnú rekreačnú vybavenosť doplniť o cyklotrasy,
oddychové miesta

4. Krajinný priestor Veľká Fatra
 vymedzenie priestoru :

priestor je vymedzený zo severu cestou III/018093 a ZÚ,
z juhu,východu a západu katastrálnou hranicou,
 základná funkcia :
lesné hospodárstvo
 doplnkové funkcie :
ekologická (biokoridory, biocentrá)
vodohospodárska
rekreačná
 regulatívy pre rekreačnú činnosť: hospodárenie v lesoch uskutočňovať podľa schváleného LHP
zvýšiť starostlivosť o porasty vo vzdialenejších polohách
neuvažovať o výstavbe rekreačných chát
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B6.

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO VYUŽÍVANIA

VRÁTANE

URČENIA

PRÍPUSTNÉHO,

Funkčné využitie obce
Súčasné funkčné využitie územia obce je nasledovné :
V zastavanom území prevláda obytná funkcia, t.j. pozemky rodinných domov. Jadro obce tvorí radová
zástavba, tvorená z jednotraktových trojpriestorových vidieckych domov. Domy boli orientované k ulici
častejšie štítovým priečelím ako pozdĺžnou stranou. Obytné i hospodárske časti stavieb boli väčšinou pod
jednou strechou. Čelná fasáda bola symetrická, väčšinou s dvomi oknami. Domy boli prízemné. Pre obec sú
charakteristické veľké stodoly uzatvárajúce dvory. Najstarším stavebným materiálom bolo drevo. Steny boli
budované zrubovou technikou. Neskôr sa objavujú čiastočne alebo úplne omietnuté drevenice. V 19.stor. sú
už domy murované. Historická urbanistická štruktúra je dodnes pomerne dobre zachovaná i s časťou
pôvodnej zástavby.
Obec nemá vytvorené námestie v pravom slova zmysle. V centre obce sa nachádza verejný priestor, ktorý je
tvorený verejnou zeleňou s parkovou úpravou, lavičkami, chodníkmi a väčšinu roka kultivovanou výsadbou
(Kvet Podhradia).
Plochy výroby a skladov sú rozptýlené vo viacerých lokalitách – v rámci areálu HD, ktorý je situovaný
v severozápadnej časti obce, v zastavanom území v rámci rodinných domov.
Rekreačná a športová funkcia je v zastavanom území zastúpená plochou športového areálu s futbalovým
ihriskom, prístreškami na piknik v Hlavnej doline. Pre rekreáciu donedávna slúžil aj lyžiarsky vlek
v juhovýchodnej časti.
Plochy nadväzujúce na zastavané územie sa využívajú na poľnohospodárske účely – poľnohospodárska
pôda, lúky a pasienky. Väčšinu poľnohospodárskej pôdy obhospodaruje spoločnosť Agrospol s.r.o
a Agrozávod s.r.o.
Z hľadiska funkčného členenia plôch je územie v prevažnej miere monofunkčné- prevažujú obytné plochy
s výstavbou rodinných domov a k nim prislúchajúcimi záhradami a hospodárskymi objektmi, bytové domy sú
zastúpené vo veľmi malej miere. Výrobná plocha PD je na nízkej estetickej úrovni. Výškové zónovanie
zástavby je vyrovnané.
Rozvoj obytnej funkcie
je navrhnutý v severnej časti obce v lokalite Sihoť (väčšinou v ZÚ obce, v malej miere aj mimo v priamej
nadväznosti naň), ďalej zástavba čiastočne aj v rámci existujúceho reálne zastavaného územia obce a to
doplnenie prelúk novostavbami, rekonštrukcie pôvodných objektov – nadstavby, prístavby, ap. V obytnom
území je prípustná funkcia občianskej vybavenosti a služieb, ktorá rešpektuje mierku okolitej zástavby.
V obytnom území je zakázané umiestňovať prevádzky a služby výrobného charakteru, ktoré sú hlučné,
nehygienické (prašnosť, zápach) a náročné na dopravu.
Rozvoj výrobných plôch
je navrhnutý v rámci časti hospodárskeho dvora, zmenou funkcie časti HD. Navrhujeme tu vytvoriť areál pre
nezávadnú výrobu, sklady a služby, ktoré majú väčšie nároky na hluk a hygienu. V areáli výroby a služieb
nepripustiť veľkovýrobu, vzhľadom na ochranu obytného územia aby nedochádzalo k zhoršovaniu
podmienok bývania, životného prostredia a poškodzovaniu zdravia obyvateľov obce.
Rozvoj občianskej vybavenosti
je navrhnutý v rámci ZÚ obce ako aj v miestnej časti Konské. Navrhujeme rešpektovať existujúce objekty
občianskej vybavenosti s funkčnou náplňou podľa potrieb a požiadaviek obce. V obytnom území je prípustná
funkcia občianskej vybavenosti a služieb ako doplnková funkcia.
Rozvoj rekreačnej funkcie
je navrhnutý sčasti v rámci zastavaného územia v časti Podhradie, smerom do Hlavnej doliny – postupná
premena stavieb na bývanie na rekreačnú funkciu. Funkciu rekreačného pobytového využitia (chaty,
chalupy, rekreačné domy, záhradky, ap.) navrhujeme v miestnej časti Konské. Časť hospodárskeho dvora je
navrhnutá na zmenu funkcie na agroturistickú farmu s rekreačnou funkciou.
Rozvoj plôch zelene
je navrhnutý hlavne okolo budov občianskej vybavenosti, obecného úradu, pozdĺž vodných tokov, okolo
hospodárskeho dvora a cintorína (izolačná zeleň - z dôvodu zlepšenia životného prostredia), na pozemkoch
rodinných domov. V ochrannom pásme HD z jeho východnej strany návrh rieši vybudovať plochu v zeleni
s oddychovou zónou. V rámci zachovania ekologickej stability je potrebné akceptovať brehovú zeleň pozdĺž
potokov. Tak isto je potrebné rešpektovať ochranné pásmo NP Veľká Fatra a CHVÚ Veľká Fatra.

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.

17

Územný plán obce PODHRADIE

B7.

NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT

7.1 Vznik a vývoj obce
Obec Podhradie pravdepodobne už od svojho vzniku patrila k panstvu Sučany. Preto sú dejiny Podhradia
úzko späté s dejinami Sučian.
V roku 1488 dostal Sučany s dedinami Podhradie, Krpeľany, Nolčovo a Konské Matej de Czecze. Dovtedy
bol majiteľom tohto panstva Martin Berczal, ale ten sa kráľovi spreneveril tým, že pri vpáde Poliakov do
Turca im vydal Sučany aj so Sučianskym hradom. Po čase kráľ Matej Korvin hrad dobyl a rozrumil. V roku
1490 kúpil Theofil Thurzo od Pongráca za 250 zlatých Sučany a dediny prislúchajúce k ich panstvu. Neskôr
kráľ Ľudovit daroval Sučany Benediktovi Thuróczymu, a keď sa Marta, dcéra Mikuláša Thuróczyho vydala za
Pavla Nyáryho, zdedili Nyáryovci všetky majetky rodiny Thuróczy, medzi nimi predovšetkým sučianske
panstvo. Takže Nyáryovci získali Sučany dedičným právom, ale potrebovali na užívanie i kráľovskú donáciu.
Tú sa im podarilo dostať v roku 1541, kedy kráľ Ferdinand daroval sučianske panstvo Vavrincovi Nyárymu.
Sučanom boli potvrdené výsadné listiny z roku 1426 a1474 a bolo im povolené usporadúvať dva výročné
trhy. Nakoniec v roku 1723 boli Nyáryovci povýšení na grófov.
Podhradie patrilo pod sučianske panstvo až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Dovtedy niekoľkokrát
zmenilo meno. Čiže v roku 1430 sa dedina volala Podhrady, 1733 Podhragya, 1808 Podhradí a od roku
1920 sa nazýva Podhradie. Maďarský názov Podhradia znel Várallja.
Podhradie bolo podriadené sučianskemu panstvu, ale bola to jedna z bohatších obcí, kde sa moc panstva
nemohla veľmi rozpínať. Väčšinu obyvateľstva tvorili roľníci, ale slušné živobytie zabezpečovali
Podhradčanom hory, ktoré podstatne zdrsňovali celé okolie dediny. Na slnečných pahorkoch boli roztrúsené
polia. V chotári obce sa nachádzali zásoby vápenca, z ktorého obyvatelia pálili vápno. Okrem
poľnohospodárstva, spracovania dreva a pálenia vápna sa obyvatelia zaoberali aj tkáčstvom. Všetky tieto
remeslá pretrvali prakticky až do 40-tych rokov tohto storočia. Život v obci plynul,až na niekoľko
mimoriadnych udalostí, pokojne ďalej. V roku 1785 tu bola založená škola. Budova školy bola murovaná,
kým ostatné staviská v obci boli drevenné. V roku 1812 celá obec,okrem školy, vyhorela. Na pamiatku tohto
požiaru kúpili Podhradčania zvon, ktorý zavesili na obecnú zvonicu. V roku 1904 postavili v Podhradí novú
budovu školy, ktorá mala aj vežu a slúžila aj ako modlitebňa. Táto budova je dodnes najstaršou budovou
obce.
V roku 1842, v Turíčny utorok, vyhorelo celé Podhradie, pričom nepoškodená ostala opäť iba budova školy.
Keďže domy boli drevenné a ohňu pomohla i víchrica, celá dedina ľahla popolom.
Odvtedy stavali
Podhradčania len murované domy. O tridsaťročie neskôr zachvátila celú obec epidémia cholery. Nešťastie
postretlo obec aj v roku 1911, keď práve na Vstúpenie (cirk. sviatok) v ohni zhorela viac ako polovica dediny.
Vtedy Podhradčanom zhorela väčšina rožného statku a oviec
Ale ani Podhradie neobišla 1. svetová vojna. Z obce bolo zmobilizovaných 71 mužov.
Obrat k lepšiemu mal nastať až na jeseň 1918. 30. októbra 1918 bola v Turčianskom Svätom Martine
vyhlásená Deklarácia Národa Slovenského ako potvrdenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Celkovo sa Podhradie začalo po vojne rýchlo vzmáhať. Slušný zárobok poskytovali hory, ktoré boli sčasti
súkromné a sčasti patrili miestnemu urbáru. Drevo z urbára sa väčšinou predávalo na verejných dražbách. V
20-tych rokoch bola v Podhradí postavená nová píla s murovanými základmi, keďže stará pre nepozornosť
dvakrát zhorela. Nová píla bola poháňaná vodnou turbínou. Okrem píly vlastnilo Podhradie aj dva mlyny,
horný a dolný. Dolný mlyn neskôr spustol a horný mlyn bol postavaný na valcový. Mlyn mal mlynár iba v
prenájme, no neskôr ho odkúpil.
V Podhradí sa spracúvalo aj súkno v tzv."váľačkách", ktoré boli súkromné. Mlyn, pílu a válačky využívali aj
obyvatelia obci Nolčovo, Konské, Štiavnická, Sučany, ale aj obyvatelia vzdialenejších obcí, akými boli
Sklabina, Dražkovce, Kalník a Záborie. To znamená, že Podhradie hralo v tom čase dôležitú úlohu.
V roku 1919 Stoličný úrad povolil výstavbu cesty medzi Podhradím a Sučanmi, ale k výstavbe z finančných
dôvodov došlo až v roku 1932. Na stavbe cesty pracovali a stavbu obce podporovali samotní občania
Podhradia, ale finančne prispel i štát. Cesta bola dokončená v roku 1936, ale posledné úpravy sa vykonali v
roku 1939.
V medzivojnovom období sa Podhradčania preslávili ako vynikajúci ovocinári a včelári. Chýrne boli nielen
rôzne druhy jabĺk, hrušiek, sliviek, ale aj výborná podhradská slivovica. Tieto produkty chodili kupovať aj
ľudia zo širokého okolia. Od roku 1892 pôsobil v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý viackrát úspešne
zasahoval pri požiaroch v obci a okolí, napr. pri požiari kaštieľa grófa Révayho v Turčianskej Štiavnické,
neskôr pri miestnom požiari v roku 1911. V roku 1937 kúpila obec za pomoci zbierky obyvateľov motorovú
striekačku, a tak sa hasičský zbor zmodernizoval. Hasiči každoročne usporadúvali hasičské cvičenia a
hasičské majálesy.
V 30-tých rokoch kultúrny život v obci prebiehal pokojne, bez významnejších udalostí. Obyvatelia obce si
každoročne pripomínali vznik Československej republiky, ako aj narodeniny vtedajšieho prezidenta T.G.
Masaryka.
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Keďže väčšina obyvateľov obce bola evanjelického vierovyznania, bola v obci v roku 1934 založená
Slovenská evanjelická jednota. Pri jej zakladaní bol prítomný aj sučiansky ev.farár Vojtech Hruška.
V ľuďoch postupne dozrievalo presvedčenie, že nenávidený fašistický režim treba odstrániť. Začali zakladať
prvé partizánske skupiny. Najskôr ich bolo málo, ale postupne sa ich počet rozrastal. Jednoduchí obyvatelia
im pomáhali, ako len vedeli. V Podhradí napríklad rodina Greššová celú zimu ukrývala ruských občanov,
ktorým sa podarilo utiecť z nemeckého zajatia. Nielen táto rodina, ale aj celá obec pomáhala partizánom.
Udalosti dostali rýchly spád. 29. augusta vypuklo Slovenské národné povstanie. V Podhradí prevzal moc do
svojich rúk Revolučný národný výbor, ktorý bol založený už v apríli 1944. S povstaním bola vyhlásená aj
mobilizácia. V ťažkých bojoch o Turiec padlo mnoho príslušníkov povstaleckej armády.
Z Podhradia padli traja občania v bojoch o Vrútky a Priekopu. Všetci traja sú pochovaný na partizánskom
cintoríne v Priekope.
Od začiatku roku 1945 všetci občania očakávali, kedy sa priblíži front. Začiatkom apríla 1945 sa začalo s
oslobodzovaním Turca. Do bojov o Podhradie zasiahla 4.čsl.brigáda, ktorá bola dovtedy v zálohe v
Ružomberku. V noci z 8. na 9. apríla prekonala horstvo Veľkej Fatry a nad ránom Podhradie po ťažkom boji
oslobodila. V boji padlo 10 príslušníkov 4.čsl.brigády, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne. Padlí
nemeckí vojaci sú pochovaní na neznámom mieste,pravdepodobne hneď vedľa cintorína.
7.2 Stavebné a kultúrne pamiatky
Obec Podhradie je významná archeologická lokalita. V katastri obce sa nachádzajú nálezy z praveku,
stredoveku a novoveku. V strede obce na polohe Hrádok je zachytená gotická pevnôstka, ktorá je nálezmi
keramiky datovaná do 14. – 15. storočia.
Výskyt archeologických lokalít evidovaných v CEANS-e (Centrálnej evidencii archeologických nálezísk) SR :
- Podhradie, bližšie neurčená poloha, keltské bronzové figúrky
- Podhradie, vrchol kopca Vrchmúr, zvyšky Sučianskeho hradu
V katastrálnom území sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu :
Č.ÚZPF
unif. názov NKP
č. parc.(popisom)
bližšie určenie
1388/0
Archeolog.lokalita
KN-E č.888/5
Hrádok stredoveký
3228/0
Hroby spol. s náhrobníkom
SNP, II.sv. vojna
Pri objektoch, ktoré sú zapísané v ÚZPF SR, je nutné dodržať požiadavky základnej ochrany kultúrnej
pamiatky v zmysle §27 a §32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov.
B8. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, VÝROBY A REKREÁCIE
8.1 Bývanie
Podľa základných demografických údajov je v obci Podhradie potrebné v období rokov 2013 - 2026 postaviť
cca 34 bytov, vo výhľade sú funkčne vyčlenené plochy pre výstavbu ďalších 20 bytov. Všetky navrhované
byty budú v rodinných domoch. V rámci súčasného zastavaného územia obce je možné uvažovať o
výstavbe cca 14 bytov, a to : :
- na voľných plochách – záhrady...........................................................7 bytov
- na plochách asanovaných RD.............................................................. 3 byty
- zobytnenie neobývaných RD................................................................. 4 byty
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ––––––
Spolu
14 bytov
Výstavba nových rodinných domov je navrhnutá v severnej, časti obce v lokalite Sihoť v počte 20 rodinných
domov.
8.2 Občianska vybavenosť
Zariadenia občianskej vybavenosti delíme do nasledovných skupín :
- školstvo a výchova
- zdravotníctvo
- sociálna starostlivosť
- kultúra
- šport
- maloobchod
- stravovanie a ubytovanie
- služby
- administratíva
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Charakteristika zariadení občianskej vybavenosti podľa jednotlivých skupín
Školstvo a výchova
V obci sa nachádza objekt základnej školy, ktorý bol donedávna využívaný pre potreby vyučovania na
I. stupni (ročníky 1.- 4.). Súčasťou areálu je aj materská škola s kapacitou 25 detí. Objekt školy je vyhovujúci
a v návrhu je potrebné rešpektovať jeho funkčné využitie, vzhľadom na nárast obyvateľstva v návrhovom
období. V MŠ sa nachádza jedáleň, ktorá slúži aj pre ZŠ a aj ako vývarovňa pre dôchodcov.
Navrhujeme:
- z hľadiska stavebnotechnického rekonštrukciu strešnej krytiny a sociálnych zariadení, zateplenie
fasády a výmenu okien na objekte ZŠ a MŠ
- v areáli školy umiestniť ihrisko pre potreby školy a škôlky
- zrevitalizovať pôvodnú budovu Obecnej školy a využiť pre funkciu OV.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. Občania dochádzajú za bežnými službami – obvodný
lekár, zubár, detský lekár – do Sučian a za vyššími zdravotníckymi službami do Martina.
Navrhujeme:
umiestniť ambulanciu obvodného resp. detského lekára v budove OÚ s ordinačnými hodinami aspoň
1 x týždenne
Sociálna starostlivosť
Obec zabezpečuje sociálne služby pre svojich obyvateľov sama. V súčasnosti poskytuje opatrovateľskú
starostlivosť pre obyvateľov hlavne v dôchodkovom veku.
Navrhujeme:
- zriadiť dom s opatrovateľskom službou v existujúcom objekte bývalého obecného úradu v miestnej
časti Konské, s kapacitou cca 10 klientov, 5 zamestnancov
Kultúra
Obec využíva na rôzne kultúrne podujatia viacúčelovú sálu v objekte kultúrneho domu s kapacitou 120
miest. Budova obecného úradu a kultúrneho domu bola v minulom roku komplexne zrekonštruovaná. Pre
účely miestnej knižnice sa využíva samostatná miestnosť situovaná v kultúrnom dome a má 2047 zväzkov.
V smere do Hlavnej doliny, na konci zastavaného územia, sa nachádza zachovalý objekt bývalého mlyna,
ktorý je funkčný, ale nie je prevádzkovaný.
Medzi najstaršie záujmové združenia v obci patrí : Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz
zdravotne postihnutých, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Telovýchovná jednota.
Každoročne sa začiatkom leta koná súťaž v aranžovaní kvetov – Kvet Podhradia. Kvet Podhradia dáva
priestor pre realizáciu záujmov občanom obce, širokej verejnosti, remeselníkom, dáva priestor pre
stretávanie rodákov, priateľov, rodín. Je tu možnosť vystavovať amatérske fotografie, výtvarné práce , ručné
práce, realizovať sa v aranžovaní kvetov, zúčastniť sa súťaží pre deti, môžu sa tu realizovať chovatelia,
prezentujú sa priedomia, folklórne skupiny, predmety ľudovej kultúry, história Podhradia a regiónu, prírodné
bohatstvo a jeho ochrana.
Navrhujeme:
- zachovať mlyn ako technickú pamiatku a vytvoriť v ňom technické múzeum (forma prenájmu od
majiteľov)
- zachovať a zrekonštruovať historické objekty sypární ako pamätihodnosť historického vývoja
- zachovať centrálny priestor pre realizáciu kultúrnej akcie Kvet Podhradia
- ponechať a upraviť lokalitu Dvoriská ako oddychovú zónu, vybudovať do nej prístupový chodník
Šport
História organizovaného športu začala v roku 1959 kedy bolo založené Športové družstvo TJ Družstevník. V
súčasnosti je v obci činná TJ Javorina Podhradie – futbalový klub.
Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového vyžitia. K dispozícii je :
- futbalové a hokejové ihrisko,
- telocvičňu v budove Obecnej školy,
- lyžiarsky vlek o dĺžke cca 300 m,
- turistické značkované chodníky
- cyklistické trasy: Severný Turiec = Sučany-Sklabiňa-Martin-Vrútky-Lipovec-Turany-Šútovo-KrpeľanyKonské-Podhradie- Sučany, dl.61,9 km
Hlavná dolina –dl. 2,5 km
Schádzaná =Sučany-Turany-Krpeľany-Nolčovo-podhradie-T.Štiavnička – dl.18 km

20

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.

Územný plán obce PODHRADIE

V lokalite Dvoriská - oproti obecnému úradu, na lúke je existujúca spevnená plocha, ktorá slúžila v minulosti
na spoločenské podujatia (tanec, zábavu,...).
V Hlavnej doline sa nachádzajú 3 prístrešky s ohniskami na grilovanie. V závere doliny (na lúke) sa
nachádzajú 2 chaty.
Navrhujeme:
- vybudovať multifunkčné ihrisko pri existujúcom futbalovom ihrisku
- funkčnú zmenu časti areálu HD na agroturistiku - kone, hipoterapia,
- zachovať plochu, na ktorej je umiestnený lyžiarsky vlek, pre športové a oddychové aktivity, vlek
zrekonštruovať,
- využiť lúku v Hlavnej doline, na ktorej sa nachádzajú chaty aj prístrešok, na umiestnenie skautského
tábora, po schválení ÚPN-O zapracovať do Návštevného poriadku Národného parku Veľká Fatra
- v lokalite Dvoriská zachovať plochu na spoločenské, lokalitu Dvoriská prepojiť historickým, náučným
chodníkom s lokalitou Hrádok
Maloobchod
V obci sa nachádza 1 predajňa potravín a zmiešaného tovaru (Coop Jednota) v centrálnej časti obce pri
obecnom úrade.
V obci sa nachádza prevádzka kvetinárstva Emma, aj so skleníkovým hospodárstvom.
Navrhujeme:
- vybudovať ďalšiu predajňu v navrhovaných rozvojových lokalitách, ako samostatný objekt alebo ako
vybavenosť v rámci rodinného domu – súkromná predajňu
- vybudovať trhovisko, trhové miesto, oproti existujúcemu obchodu, v lokalite Dvoriská s príležitostným
predajom v otvorených predajných stánkoch
- zachovať a podporiť rozvoj skleníkového hospodárstva s funkciou predaja
Stravovanie a ubytovanie
V obci sa nachádza 1 pohostinské zariadenie v budove v centrálnej časti obce s kapacitou cca 100 stoličiek.
Na prízemí pohostinstva, má svoje sklady (sklad alkoholu) firma DSK INVEST s.r.o., ktorá sa zaoberá
obchodnou činnosťou.
V súčasnosti sa v obci nachádza špecializované ubytovacie zariadenie. Turistická ubytovňa Podhradčan**
poskytuje kapacitu 20 lôžok, rozmiestnených do šiestich izieb (5x3 postele, 1x5 postelí). Spoločenská
miestnosť je prepojená s kuchyňou, ktorá je vybavená plynovým sporákom, mikrovlnou rúrou, chladničkou a
príslušenstvom. Ubytovňa je spoločným majetkom obcí Podhradie a Kráľová pri Senci.
Návštevníci obce majú možnosť ubytovať sa aj na súkromí, resp. v chatách nachádzajúcich sa
v katastrálnom území obce.
Možnosť ubytovania je aj v novopostavenom urbárskom dome (3 dvojposteľové izby).
V obci absentujú ubytovacie a stravovacie zariadenia.
Navrhujeme:
- podporiť ubytovacie kapacity vybudovaním penziónu (ubytovanie, stravovanie) v navrhovanom
agroturistickom areáli
- podporiť ubytovanie na súkromí
- ponechať objekt bývalého pohostinstva pre stravovacie služby a obchod
- zachovať objekt ubytovne ako rekreačný objekt, prípustná je zmena na obytnú funkciu (RD)
s doplnkovou rekreačnou funkciou
- na pozemku ubytovne vytvoriť piknikové posedenie-grilovanie, ohnisko, altánok, detské preliezačky.
Služby
V obci sídli viacero živnostníkov zameraných na ťažbu dreva, spracovanie dreva, výrobu cukrárenských
výrobkov, poskytovanie účtovníckych služieb, pohostinských služieb, kvetinárstvo, pestovanie priesad pre
lesné hospodárstvo, chov oviec a stavebné práce. V centrálnej časti obce sa nachádza objekt Obecnej školy
patriaci obci, ktorý je využívaný ako modlitebňa a sklady.
V rámci novej zástavby je možné v rodinných domoch uvažovať o službách nevýrobného charakteru.
Navrhujeme:
- v rámci z.ú. v rodinných domoch je prípustné umiestniť nezávadné služby,
- v navrhovanom areáli pre nezávadnú výrobu, sklady a služby, umiestniť služby súvisiace s výrobou.
Administratíva
Okrem štandardných zariadení odpovedajúcich veľkosti obce – obecný úrad starosta + 4 zamestnanci, sa tu
nachádza administratívna budova spoločnosti Farmavet s.r.o. v areáli HD so 4 zamestnancami. Obecný úrad
je umiestnený v zrekonštruovanej budove a vyhovuje potrebám obce.
- administratívne priestory kapacitne postačujú pre potreby obce v návrhovom období
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.
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Cintorín
Pod areálom družstva sa nachádza cintorín, ktorý je kapacitne postačujúci aj na návrhové obdobie. Z južnej
strany cintorína sa nachádza Dom smútku.
- Plocha cintorína kapacitne postačuje pre návrhové obdobie
8.3 Výroba
8.3.1 Výroba, skladové hospodárstvo
V obci ani jej najbližšom okolí nie je lokalizovaná žiadna výroba, okrem poľnohospodárstva.
V zástavbe rodinných domov, v osobitnej stavbe, má svoje sídlo výrobňa zákuskov, ktorú prevádzkuje 1
rodina. V obytnom území sa nachádza sklad propánbutanu.
V bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva, ktorý svojou rozlohou zodpovedá stredno kapacitnej farme,
sídli spoločnosť FARMAVET s.r.o. Martin, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby v obci
Podhradie od roku 2010. Vlastní objekty poľnohospodárskej farmy, pozemky sú však vo vlastníctve
súkromných osôb. Spoločnosť, ktorá sa zaoberá živočíšnou a rastlinnou výrobou realizuje obnovu
schátralých objektov pre živočíšnu výrobu s cieľom využiť objekty tak, ako boli skolaudované. Spoločnosť
chce v oblasti poľnohospodárstva nadviazať na tradície poľnohospodárskej výroby a pokračovať v nich aj
naďalej a to jednak prenajatím ďalšej pôdy na pasenie oviec a výhľadovo aj hovädzieho dobytka, v areáli má
zámer chovať hospodárske zvieratá. Pri rekonštrukcii a modernizácii objektov na produkčné objekty pre
ustajnenie hospodárskych zvierat:
- sa musia rešpektovať podmienky lokality, podmienky prevádzky, veterinárne požiadavky, požiarne
podmienky a pásma hygienickej ochrany (PHO)
- vychádzať z výpočtu dosahu emisií, chov zvierat musí byť umiestnený tak, aby prevádzkou nebol
rušený zdravý stav ovzdušia, vody, pôdy
- obytné územie nesmie byť zasiahnuté prachom, plynmi, pachom, odpadnými látkami,
mikroorganizmami.
V návrhovom období sa nepredpokladá zásadný rozvoj výrobného potenciálu a i naďalej si ponechá
sekundárne postavenie v obci.
Bývalý areál HD navrhujeme rozdeliť na 3 samostatné funkčné celky :
1) HD – hospodársky dvor – centrálna časť areálu
2) PA – areál nezávadnej výroby, skladov a služieb – západná časť areálu
3) AG - agroturistický areál – východná časť areálu
- pred plánovaným umiestnením bude pre každý zámer (prevádzka, činnosť, pracovisko) vykonané
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na miestnej úrovni podľa §6, odst.3 písm. c zákona č.355/2007
Z.z. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na miestnej úrovni.
- všetky prevádzky (pracoviská) budú napojené na verejný vodovod, resp. vyhovujúci zdroj tečúcej
studenej pitnej vody s platnými povoleniami vodoprávneho orgánu a orgánu verejného zdravotníctva
1) HD – hospodársky dvor – centrálna časť areálu
- v hospodárskom dvore je zakázaný veľkochov hospodárskych zvierat, vzhľadom na obmedzenia
vyplývajúce z platnej legislatívy (min. 200 m od hranice zastavaného územie je možné umiestniť
veľkochov HD, veľkochov musí byť chránený pred vonkajšími vplyvmi), aby bola zabezpečená
obojstranná ochrana (zvierat pred ľuďmi a ľudí pred zvieratami z hľadiska možnosti infekčného
ochorenia),
- v areáli hospodárskeho dvora možno uvažovať s chovom zvierat do 40 VDJ (hovädzí dobytok, ovce,
ošípané)
- do doby spracovania ÚPN-Z je možné ustajniť v existujúcich objektoch areálu HD hospodárske zvieratá
( podľa výpočtu PHO, ktorý vychádza z Metodického návrhu pre posudzovanie chovu hospodárskych
zvierat), v súlade s ich kolaudačnými rozhodnutiami a v súlade s neoddeliteľnou grafickou prílohou č.1,
nasledovne :
objekt 1 – cca 90 ks hovädzieho dobytka, s pásmom hygienickej ochrany 80m
objekt 2 – cca 360 ks oviec, s pásmom hygienickej ochrany 90m
objekt 3 – cca 200 ks oviec, s pásmom hygienickej ochrany 65m
objekt 4 - cca 250 ks ošípaných, s pásmom hygienickej ochrany 110m
objekt 5 - cca 50 ks hovädzieho dobytka, s pásmom hygienickej ochrany 50m,
za predpokladu, že budú rešpektované podmienky chovu zvierat /welfare zvierat/ ,
2) PA – areál nezávadnej výroby, skladov a služieb – západná časť areálu
- nové funkčné využitie časti areálu HD na výrobu bez negatívneho vplyvu na verejné zdravie, sklady
a služby (malé formy podnikania), s počtom cca 30 zamestnancov,
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- v areáli nepripustiť veľkovýrobu, vzhľadom na ochranu obytného územia aby nedochádzalo
k zhoršovaniu podmienok bývania, životného prostredia a poškodzovaniu zdravia obyvateľov obce,
- malovýroba, bez nárokov na náročnú dopravu, bez vykonávania činností s produkciou hluku, chemických
látok a zmesí..., ktoré by mohli negatívne pôsobiť na zdravie obyvateľov
3) AG - agroturistický areál – východná časť areálu
- zmena funkcie v časti areálu HD na agroturistickú funkciu,
- areál riešiť ako agroturistickú farmu s možnosťou ukážok chovu hospodárskych zvierat, pestovania
poľnohospodárskych plodín, tradičných remesiel, atď,, aby nebola prekročená max. kapacita počtov
zvierat uvedená vyššie - 40 VDJ (hovädzí dobytok, ovce, ošípané),
- v areáli vybudovať obecné kompostovisko a zberný dvor na separovaný odpad – forma uzavretých
prenosných objektov, v ktorých by boli umiestnené zberné nádoby, za podmienky kladného posúdenia
vplyvov na verejné zdravie, spracované OSO, v súlade so zákonom č.24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
8.3.2 Poľnohospodárstvo
Použité podklady
- mapy M 1:2000, 1:5000
- zastavané územie ohraničené k 1.1.1990
- mapy BPEJ
- údaje o poľnohospodárskej výrobe v HD
Zhodnotenie prírodných podmienok
V okolí obce sa vyskytujú nivné pôdy vyvinuté na nekarbonátogénnych nivných sedimentoch. Na svahoch
Turčianskej kotliny budovaných horninami flyša sa najčastejšie vyskytujú hnedé pôdy často oglejené.
Pôdnym typom územia sú fluvizeme, pôdny druh : piesočnatohlinité pôdy, stredne až silno štrkovité.
Charakteristický je plytký pôdny profil.
Pôdny kryt katastra obce Podhradie je prevažne tvorený luvizemami v širšom okolí vodných tokov
a fluvizemami v bezprostredných nivách týchto vodných tokov. Pôdny kryt v minulosti aj súčasnosti
ovplyvnila rieka Váh a tunajšie menšie vodné toky. Dominantná časť katastra je tvorená fluvizemami,
východne a severovýchodne sa nachádzajú luvizeme.
Bonita pôdy
Poľnohospodárske pôdy v Turčianskej kotline sú v rámci Slovenska hodnotené ako stredne produkčné pôdy.
Lesné pôdy sú prevažne dobré, vo vyšších polohách menej dobré a v najvyšších polohách zlé.
Úhrnné hodnoty druhov pozemkov v k. ú. obce
Druh pozemkov
Výmera v ha

Podiel v %

orná pôda
92,2
6,5
záhrady
12,7
0,9
lúky a pasienky
374,4
26,3
sady
Poľnohospod. pôda spolu
479,3
33,7
lesná pôda
887,4
62,3
vodné plochy
7,8
0,6
zastavané plochy
30,9
2,2
ostatné plochy
18,4
1,2
Celkom
1.423,8
100,0
Z uvedeného percentuálneho členenia je možné vyčítať charakteristické ukazovatele :
- poľnohospodárske využitie krajiny (%poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery).................33,7 %
- stupeň zornenia (% ornej pôdy z celkovej výmery poľnohosp. pôdy).......................................19,2 %
- stupeň zatrávnenia (% TTP z celkovej výmery poľnoh. pôdy)................................................... 78,1 %
- lesné pozemky sa podieľajú na celkovej výmere katastrálneho územia.................................. 62,3 %
Hydromelioračné zariadenia
V k. ú. sa nenachádzajú funkčné hydromelioračné zariadenia.
Organizácia poľnohospodárskej výroby
V k. ú. Podhradie obhospodaruje poľnohospodársku pôdu niekoľko subjektov :
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1) Farmavet s.r.o., Martin, má v prenájme poľnohospodársku pôdu od fyzických osôb o výmere 38 ha a od
SPF 12 ha.V rámci areálu sa nachádza ovčín s kapacitou cca 300 bahníc, 150 ks mladých oviec a jahniat
a tiež objekty na výkrm brojlerovej hydiny s kapacitou niekoľko tisíc ks. Súčasťou areálu sú aj dve silážne
jamy určené na uskladnenie objemového krmiva (senáž, siláž) a senník.
2) Družstvo Agrospol s.r.o., ktoré hospodári na 250 ha poľnohospodárskej pôdy, chová hovädzí dobytok na
mäso v počte 36 ks. V lete sa zvieratá voľne pasú, v zime sú ustajnené v 2 senníkoch mimo ZÚ – je to len
dočasné riešenie, so súhlasom ochranárov. Zámer je vybudovať stavby na trvalé ustajnenie v zime.
3) Agrozávod s.r.o.- majú PP, ktorej produkciu predávajú (seno,...), nemajú hospodárske zvieratá.
4) pán. B. Vyletel – majiteľ salaša – v lokalite pod Kopčekom (medzi Podhradím a Konským), momentálne
pasie 600 ks oviec, spolu aj s jarkami, zimoval ich v Turanoch, lebo nemá zatiaľ možnosť ustajnenia v rámci
katastrálneho územia obce. Navrhujeme vytvoriť funkčnú plochy pre agroturistiku – salaš s celoročnou
prevádzkou, v rámci ktorého bude možné aj zimné ustajnenie oviec.
Pôda a jej ochrana
Väčšina tunajších pôd bola ovplyvnená činnosťou človeka. Nesystémové úpravy v krajine, ako napr.
likvidácia rozptýlenej zelene, neopodstatnené melioračné úpravy a rekultivácie, narušili vodný režim v krajine
(vysoký výpar, pokles hladiny podzemných vôd, urýchlenie odtoku vody) a podporili negatívny vplyv vodnej a
veternej erózie, a tiež zasoľovanie pod.
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná ochrana a kultivácia pôdneho krytu, ktorá vyplýva aj zo vstupu
Slovenskej republiky do európskych štruktúr. Obec sa preto musí pri výkone činností v oblasti ochrany pôd
riadiť nasledujúcou legislatívnou:
- Zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády SR č. 152/1996 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej
pôdy z PPF,
- Nariadenie vlády SR č. 76/1993 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov
Štátneho fondu ochrany a zveľadenia PPF,
Zákon č.220/2004 Zb. z.,o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- Rozhodnutie MP SR č. 531/1994-540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o
určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok.
8.3.3 Lesné hospodárstvo
Lesy sú základnou a nenahraditeľnou zložkou životného prostredia, kde plnia niekoľko významných funkcií.
Okrem produkcie žiadanej drevnej hmoty zabezpečujú plnenie dôležitých celospoločenských funkcií,
z ktorých sú najdôležitejšie : vodohospodárska a pôdoochranná.
Organizačne je začlenené do lesného hospodárskeho celku (LHC) Kantor.
Vlastníctvo a užívanie lesov
Tunajšie lesné hospodárstvo sa zaoberá udržaním a zveľadením lesov a využívaním ich úžitkov v prospech
vlastníkov a spoločnosti.
Lesy majú nielen veľký hospodársky potenciál, ale aj viacnásobný krajinnoekologický, kultúrny, sociálny a
environmentálny význam. Sú zdrojom dreva, poskytujú rekreačné možnosti a prostredie pre voľne žijúce
rastliny a živočíchy, chránia zdroje vody a pôdy a zachytávajú znečistenie. Podporujú zamestnanosť a
tradičné využívanie, ako aj biologickú rôznorodosť. Lesy a lesníctvo tvoria jeden z hlavných pilierov trvalo
udržateľného rozvoja tunajšieho vidieka. Pritom drevo, hlavný doterajší produkt výrobnej činnosti LH, je
domáca, obnoviteľná a ekologicky "čistá" surovina. Hospodárenie v tunajších lesoch sa musí riadiť
regulatívami súvisiacimi s existenciou NP Veľká Fatra.
Lesné pozemky sú v súkromnom vlastníctve a obhospodarovaní. Výmerovo najväčším obhospodarovateľom
lesa je Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo, spravujúce 206, 20 ha lesných
pozemkov, z čoho je iba 86,19 ha porastov hospodárskych, teda takých, ktoré svojou drevnou hmotou sú
schopné ekonomicky produkovať kapitál. Väčšia časť, t. j. 120,01 ha sú porasty ochranného charakteru,
ktorých funkciou nie je produkcia drevnej hmoty, ale naopak, plnia iné prospešné funkcie, ako je ochrana
pôdy, vodných zdrojov, ovzdušia alebo aj rekreácie, so všetkými svojimi sprievodnými aktivitami. Okrem
lesných porastov vlastní spoločenstvo aj pozemky poľnohospodárske, pričom sa poväčšine jedná o
pasienky.
Kategorizácia lesov
V lesnom hospodárskom pláne (LHP) schválenom na roky 2002 – 2011 boli lesné porasty v k. ú. obce
zaradené do dvoch kategórií :
- lesy hospodárske s vysokým tvarom lesa
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- lesy ochranné s výmerou len 46,02 ha
V LHC Kantor sa nachádza 438,16 ha zariadených lesných pozemkov, t.j. lesné porasty, lesné cesty, lesné
sklady, lesné pozemky so špecifickým zameraním, ap.)
Výsledky doterajšieho hospodárenia
V okolí obce Podhradie sa lesné spoločenstvá nachádzajú južne a západne od katastra. Imisné poškodenie
tunajších lesov v posledných rokoch mierne klesá, no úroveň kyslej depozície na lesy a lesné pôdy je ešte
stále vysoká a potrvá ďalšie desaťročia, kým sa v kontaminovanom prostredí ekologická rovnováha v lesoch
obnoví.
Celkový zdravotný stav tunajších lesov v posledných rokoch je stabilizovaný a výkyvy v jednotlivých rokoch
sú spôsobované predovšetkým klimatickými faktormi. K zvýšeniu defoliácie dochádza aj v semenných
rokoch.
Prírodný charakter si zachovali najmä lesné spoločenstvá (približne 90 % územia Veľkej Fatry pokrývajú
lesy). Mnohé z nich sú cenným dokladom vývoja lesných spoločenstiev karpatského typu s výskytom
početných vzácnych a ohrozených druhov. Najmä v extrémnejších polohách, kde neboli výrazne dotknuté
lesohospodárskou činnosťou, si zachovávajú prirodzené zastúpenie lesných drevín a prirodzený spôsob
obnovy cestou rozpadu pralesovitých formácií.
Z lesov najväčšiu rozlohu zaberajú bukové lesy, ktoré miestami zasahujú až k súčasnej, v dôsledku
intenzívneho pastierstva v minulosti značne zníženej, hornej hranici lesa. Na nej nachádzame aj prírodné
smrečiny. Na vápencoch a dolomitoch pretrvali reliktné porasty borovice lesnej (Pinus sylvestris), menšie
porasty dúbrav, v najvyšších polohách alebo inverzných roklinách kosodrevina. Veľkú Fatru charakterizuje aj
veľký koncentrovaný výskyt tisu (Taxus baccata), ktorý sa ako typická drevina a doklad vývoja flóry - relikt
skorého poľadového obdobia dostal v štylizovanej podobe aj do znaku nového národného parku.
Mimoprodukčné využitie lesov a pozemkov
Okrem produkcie drevnej hmoty lesné pozemky plnia niekoľko mimoprodukčných funkcií:
1. Poľovnícka funkcia (niektoré lokality - tvoria vhodné podmienky na prezimovanie a rodenie mláďat
niektorých druhov poľovnej zveri a sú zároveň migračnými pri prechode tejto zveri za potravou)
2. Pôdoochranná (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach - hrebene a stráne so súvisle
vystupujúcou materskou horninou)
3. Protiimisná (lesy pod vplyvom imisií)
8.4 Rekreácia a cestovný ruch
V ÚPN VÚC Žilinského kraja sa uvádza :
Rekreačný potenciál okresu je veľmi veľký a umožňuje široké spektrum ponuky. Prejavuje sa vzácna
vyváženosť veľmi atraktívnych prírodných i civilizačných daností. Tieto a s nimi spojené rekreačné a
turistické aktivity majú prevažne celoštátny až medzinárodný význam. Umožňujú ďalej rozvíjať všetky
pohybové, pasantné a migračné formy horského, mestského a vidieckeho turizmu. Blízkosť kúpeľného
mesta Turčianske Teplice dáva možnosť participovať aj na kúpeľnom turizme a liečbe. Martin ako štatutárne
Národné kultúrne centrum, spolu s okolitým historickým osídlením Turca disponujú množstvom daností,
ktoré vytvárajú jedinečnú ponuku pre poznávací, kultúrny, spoločenský, ale aj nákupný, obchodný a
kongresový turizmus. V bezprostrednej náväznosti na mesto vzniká významné centrum horského turizmu a
zimných športov Martinské Hole s komplexom vysoko nadštandardnej vybavenosti.
V okrese je treba pokryť obligatórne nároky na oddych a zotavenie domácich obyvateľov, hlavne Martina,
Vrútok, Sučian a Turian, v rozsahu asi 20-22000 osôb za deň, z toho približne 12-13000 osôb mimo
zastavaného územia sídel. Tento objem nárokov do značnej miery vyčerpáva potenciál okresu a vyvoláva
tlak na strediská vhodné pre turizmus, hlavne na Martinské Hole. Pre mesto Martin je treba naliehavo
dobudovať prímestské rekreačné zóny Záturčie a Jahodníky s ich špecifickou vybavenosťou a dobudovať aj
strediská Valčianska Dolina, Kláštor pod Znievom, Turčianska Štiavnička a Sklabinský Podzámok.
Okres patrí do navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúry Turčianskej oblasti cestovného
ruchu. Jeho územie pokrývajú rekreačné krajinné celky (RKC): Martin a Martinské hole, Lúčanská Malá
Fatra, Veľká Fatra – juh, Veľká Fatra – sever a Krivánska Malá Fatra. Hlavným turistickým a nástupným
centrom oblasti a okresu a tiež východiskovým centrom svojho RKC je mesto Martin. Participujúcim je aj
mesto Vrútky. Východiskovými centrami pre ostatné RKC sú sídla Príbovce, Necpaly, Turčianska Štiavnička
a Turany.
Funkcia zotavenia bude dominantnou v obciach Šútovo, Vrícko a Sklabinský Podzámok. Participujúcou bude
hlavne v obciach Bystrička, Valča, Kláštor pod Znievom, Necpaly, Blatnica, Belá – Dulice, Turčianska
Štiavnička, Turčianske Kľačany a Lipovec.
Pri riešení územného plánu obce Podhradie je nutné rešpektovať záväznú časť Územného plánu veľkého
územného celku Žilinský kraj, ktorá bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č.223/1998 zo
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dňa 26.5.1998 v znení všetkých jeho Zmien a doplnkov a súvisiace VZN o záväzných častiach zmien
a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja. Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné body :
2.9.3.2. Zásady a regulatívy rozvoja v kraji
Čistý vidiecky turizmus spojený s agro a ekorekreáciou, vhodný hlavne pre rodinné prázdninové pobyty, je
treba aktivizovať predovšetkým v obciach s rázovitým rozptýleným osídlením, v Javorníkoch, v Kysuckej
vrchovine, v Kysuckých a Oravských Beskydoch a v roľníckych obciach v Skorušinskych vrchoch, na Hornej
Orave, v Turci a v celom Liptove.
Pre rozvoj turizmu v kraji bude dôležité podporovať hipoturistiku a to jazdeckú aj kočovnú. Je treba pre to
využiť veľmi dobré podmienky vo všetkých okresoch, hlavne na Kysuciach, severnej Orave, v Liptove
a v Turci a vybudovať potrebné trasy so základňami a etapovými stanicami.
Horskú pešiu, lyžiarsku a cykloturistickú v národných parkoch a v CHKO je treba dôsledne regulovať.
Ponuku je treba presúvať do menej exponovaných terénov v Skorušinských vrchoch, Oravskej Magure,
Kysuckej vrchovine a v Javorníkoch. Cestnú cyklo a mototuristiku na hlavných trasách údoliami Váhu,
Kysuce, Oravy, Turca a Revúcej je treba podporiť vybudovaním kompletného servisu pre túto formu turizmu,
doplniť o zokruhované trasy v kotlinách, hlavne Turčianskej a Liptovskej a napojiť na cyklomagistrály
v susedných krajoch a tiež v Česku a v Poľsku.
Rekreačné využitie katastrálneho územia obce
Katastrálne územie obce Podhradie sa rozprestiera na severnom úpätí Veľkej Fatry pod Kľakom.
Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 450 m n.m. do 1393,5 m n.m., čo je výška Kľaku. Prevažnú časť
územia tvoria smrekové lesy.
V katastrálnom území nie sú postavené skoro žiadne rekreačné objekty. Podľa sčítania ľudu, domov a bytov
k 26.05.2001 bolo na území obce Podhradie 25 neobývaných domov, z ktorých 14 slúžilo na rekreačné
účely. Podľa údajov Obecného úradu sa v katastri obce nachádzajú 2 chaty a poľovnícku chatu v Hlavnej
doline a žiadny rekreačný objekt.
Pri vstupe do Hlavnej doliny je situovaný starý lyžiarsky vlek o dĺžke cca 300 m, ktorý je nefunkčný. Lúku ,
ktorá bola využívaná na lyžovačku má obec záujem zachovať pre rekreačné využitie. Hlavná a Podhradská
dolina so svojou neporušenou a autentickou prírodou je vhodná na pešiu turistiku, cykloturistiku, popr.
bežkárske lyžovanie, resp. rekreačný beh.
Územím katastra prechádzajú značkované turistické chodníky (Návštevný poriadok NP VF) :
2731. Podhradie - začiatok výstupu z doliny - Košarisko - Kľak (modrá značka)
Tak isto sa v k. ú. nachádzajú cyklotrasy (zdroj Návštevný poriadok NP V.Fatra) :
11. modrá trasa č. 2412[Turčianska Štiavnička(Schádzaná) - Podhradie - Nolčovo - Krpeľany]
12. zelená trasa č. 8424 [Podhradie - Hlavná dolina (po koniec asfaltovej cesty)]
Podľa Návštevného poriadku NP VF sú:
F. Účelové komunikácie vyhradené na pohyb motorovým vozidlom na území OP NP –
5. účelová komunikácia obec Podhradie - Hlavná dolina po Tiesňavy;
účelové komunikácie podľa bodu 5 sú vyhradené pre motorové vozidlá, ktorými je zabezpečovaná
prevádzka rekreačných zariadení, ubytovaných hostí a vlastníkov chát.
Rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a turizmu musí byť systematický a koordinovaný s okolím (región,
susediace obce). Z prezentovaného prehľadu je zrejmé, že primárnou funkciou územia obce i naďalej
zostane funkcia bývania, ku ktorej sa pridruží v území funkcia ochrany a dotvárania prírodného prostredia a
funkcia rekreácie, CR, turizmu.
Navrhujeme:
- v Hlavnej doline vybudovať bežkárske trate, náučný chodník, ap.
- v Hlavnej doline vybudovať letný skautský tábor
- vybudovať nové turistické a vychádzkové trasy, prípadne náučné chodníky po účelových komunikáciách
- nenáročné vychádzkové trasy, s možnosťou umiestnenia oddychových miest včasti poľnohospodárskej
krajiny, na ploche lúk a pasienkov a pozdĺž miestnych tokov, s využitím existujúcich poľných ciest a s
nenarušením existujúcich chránených lokalít a ostatných biotopov
- vytvoriť sezónne trasy bežeckých tratí vo voľnej krajine, ktoré sú totožné s navrhovanými vychádzkovými
trasami pre letnú sezónu.
- zachovať plochu, na ktorej je umiestnený lyžiarsky vlek, pre športové a oddychové aktivity, vlek
zrekonštruovať,
- rozvoj chalupárskej rekreácie s využitím starších jednotraktových rodinných domov
- využitie lúk a pasienkov pre rozvoj agroturistiky s možnosťou zamerania na chov koní a rekreačný jazdecký
šport, hipoterapiu umiestniť v rámci agroturistického areálu
- vybudovať historický náučný chodník do lokality Hrádok.
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- funkciu rekreačného pobytového využitia (chaty, chalupy, rekreačné domy, ap.) umiestniť v miestnej časti
Konské
- rekreačnú funkciu podporiť aj vybudovaním salaša v lokalite Pod Kopčekom, oproti vysielaču – ovce
- vybudovať chodník zdravia v lokalite Dvoriská
- vybudovať náučný chodník smerom od Dúbravice na Bieličie – Majkrabovo – Hradisko pri Nolčove
B9. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Územný plán obce Podhradie navrhuje rozšírenie zastavaného územia o navrhované funkčné plochy
v nadväznosti na súčasné zastavané územie :

zóna bývania - severne od obce, časť lokality Sihoť
B10.VYMEDZENIE
PREDPISOV

OCHRANNÝCH

PÁSIEM

A CHRÁNENÝCH

ÚZEMÍ

PODĹA

OSOBITNÝCH

Tab.č.9 Chránené územia podľa zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení uznesenia Vlády
SR č.636 z 09.07.2003
Názov chráneného územia
Chránené vtáčie územie schválené vládou SR uzn.č. 636 zo
Výkres č.2,3
dňa 09.07.2003
OP NP VF
Výkres č.2,3
Tab.č.10 Ochranné a bezpečnostné pásma v katastrálnom území obce
Názov ochranného pásma
PHO I. a II.stupňa vodných zdrojov
VN-vzdušné vedenie (od krajného vodiča)
VN-trafostanica 22/0,4 kV (od konštrukcie)
VN-kábelové vedenie (podzemné)
Vodovody do DN 500 (OP na každú stranu)
Podzemné telekomunik. vedenia (OP na každú stranu)
Hygienické ochranné pásmo cintorína
Ochranné pásmo lesných pozemkov
OP verejného vodovodu a kanalizácie do DN 500 mm
(na každú stranu)
OP vodných tokov (od brehovej čiary)
OP cesty III.tr. mimo zastav. územia
OP VVN 220kV (od krajného vodiča)
OP VVN 400 kV (od krajného vodiča)
OP diaľnice D1 (od priľah.jazdného pruhu)

Výkres č.2
10 m
10 m
1m
1,5 m
1,5 m
50 m
50 m
1,5 m
6m
20 m
20 m
25 m
100 m

B11. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED
POVODŇAMI
11.1 Záujmy obrany štátu
V riešenom území obce sa z hľadiska záujmov obrany štátu nenachádza žiadny objekt ani komunikácia.
11.2 Záujmy požiarnej ochrany
Obec Podhradie má požiarnu zbrojnicu umiestnenú v budove obecného úradu v centre obce. Zdrojom
požiarnej vody je verejný vodovod, Podhradský potok.
11.3 Ochrana pred povodňami
Podľa vyjadrenia OÚ ŽP Martin odbor CO obyvateľstva, môže dôjsť k potenciálnemu ohrozeniu malej časti
intravilánu 50, resp. 100-ročnou vodou z miestnych tokov, resp. pri prívalových dažďoch.
Je potrebné zadať spracovanie záplavového územia príslušným orgánom štátnej správy.
V katastrálnom území obce sú potencionálne inundačné územia. Po prívalových dažďoch v auguste 2010
možno konštatovať, že časť zastavaného územia (Konské) bola ohrozená záplavami z miestneho toku
Konšský potok. Cez severnú časť územia v Podhradí sa prehnala záplavová vlna.
Opatrenia pred povodňami je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č.7/2010 Z.Z. o ochrane pred
povodňami:
§4 odst.(2) – preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
odst.(3) - opatrenia v čase povodňovej situácie
odst.(4) - opatrenia po povodni
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Navrhujeme:
- rekultivovať Konšský potok v časti Konské
- riešiť protipovodňové opatrenia v Podhradí pomocou zachytávacej nádrže v časti pri HD,
- vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov,
- nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy, ktoré sa pohybujú po spádnici, čím
vytvárajú hlboké koľaje, ktoré urýchľujú odtok dažďovej vody z krajiny,
- vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania. Pri uhadzovaní haluziny je potrebné ju ukladať po
vrstevniciach. Nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest, ktoré vedú k ďalšiemu poškodzovaniu
biotopov eróziou aťažbou v najviac neprístupných častiach. Tieto odľahlé časti lesov by mali zostať
ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese. Je nutné stanoviť percento svahovej dostupnosti nad
ktoré by nebolo možné vôbec pristupovať k obnovným ťažbám, dôležité je neregulovať vodné toky
v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov,
- zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov. Tu je nutné stanoviť šírku pásu od vodného toku, ktorý
by ostával buď ako TTP, alebo brehový porast vodného toku. Nezastavovať zátopové územia, ktoré
slúžia ako kapacitné nádrže, zachytávajúce prívalové vlny. Dôležité je taktiež neorať PP po spádnici
a stanoviť uhol sklonu, kde nie je možné hospodáriť na PP inak ako pasienkovým hospodárstvom.
B12. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU
EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPARENÍ
12.1 Ochrana prírody a krajiny
Do k.ú. obce Podhradie zasahuje ochranné pásmo NP Veľká Fatra. Hranica OP prechádza južne od
zastavaného územia obce. Územie NP a jeho OP je vymedzené nariadením vlády Slovenskej republiky č.
140/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra. Celková plocha OP NP je 26 132,5817 ha. V
zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí II. stupeň
ochrany.
Do riešeného územia nezasahuje žiadne územie európskeho významu.
Do riešeného územia zasahuje navrhované chránené vtáčie územie SKCHVU033 Veľká Fatra. Na uvedené
územie sa vzťahuje predbežná ochrana v zmysle § 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov.
12.2 Územný systém ekologickej stability
Pre okres Martin a Turčianske Teplice bol v r. 1993 spracovaný regionálny územný systém ekologickej
stability, ktorý v zmysle požadovanej metodiky analyzuje a hodnotí stav územného systému ekologickej
stability a formuluje návrhy ochrany územia a návrhy ekostabilizačných opatrení.
Jednotlivé prvky ÚSES boli po konzultáciách na SAŽP doplnené vzhľadom na prebiehajúcu tvorbu
aktualizácie dokumentácie RÚSES okresu Martin.
Prvky nadregionálneho významu :
Biokoridor nadregionálneho významu (NRBk) - vodný tok Váhu (hydricko-terestrický)
Rieka Váh zasahuje len na dvoch miestach do riešeného územia v najsevernejšej časti k.ú.
Prvky regionálneho významu :
Regionálne biocentrum (RBc1) Hradisko pri Nolčove - Ráztoka - Majkrabovo
Rozloha: 71 ha
Príslušnosť k.ú.: Turčianska Štiavnička, Nolčovo, Podhradie, Turany
Charakteristika: Zvyšky dvoch starých ramien Váhu a sukcesne pokročilého štrkoviska v komplexe
vŕbových lužných krovín s vodnou, litorálnou i slatinnou vegetáciou, sčasti narušené záhradkárskou osadou.
Nad starými ramenami na strmých ľavobrežných zrázoch sa nachádza starý zachovaný sutinový les
s prevahou hrabu a lipy s pralesovitou priestorovou štruktúrou a so zodpovedajúcou bylinovou synúziou s
významnou pôdoochrannou a protizosuvnou funkciou, v odkryvoch hniezdi vzácny rybárik riečny.
Biotopy: Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 91E0*, Lk10 Vegetácia vysokých ostríc, Lk11
Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition), Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd , Vo2 Prirodzené eutrofné
a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu
Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150. Vo východnej časti (Hradisko) sa nachádzajú teplomilné
krovinové i trávnobylinové fytocenózy s výskytom borievkových porastov. Celé územie sa vyznačuje vysokou
biodiverzitou.
Ohrozenia: pripravovaná výstavba diaľnice, blízkosť záhradkárskej a rekreačnej osady, narušenie vodného
režimu, sukcesia, paberkovacia ťažba štrku, znečisťovanie komunálnym odpadom, šírenie inváznych
druhov,
Regionálne biocentrum (RBc2) Kľak - Tlstý diel
Rozloha: 2366 ha
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Príslušnosť k.ú. : Podhradie, Sklabinský Podzámok,Krpeľany, Nolčovo
Charakteristika: Rozľahlé biocentrum v severnej časti Veľkej Fatry s vysokou krajinnou diverzitou.
Vyskytujú sa tu takmer všetky typy biotopv, od skalných spoločenstiev, cez lúčne a pasienkové, až po lesné
ekosystémy. Významné je aj množstvo drobnejších údolných slatinísk a mokradí. Skalnaté vápencové
vrcholy striedajú lesné porasty prirodzených starých jedľobučín, rozdrobených výmladkových montánnych
bučín a jedĺobučín i smrečín, vyskytujú sa vápencové bučiny a sutinové javoriny. Pestrú mozaiku dopĺňajú
s rozsiahlejšíe lúčne spoločenstvá (v minulosti pravidelne kosené v súčasnosti spásané) a zachovalé
ochranné lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením.
Biotopy: Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150, Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy 9180*
Legislatívna ochrana: OP NP Veľká Fatra, SKUEV 0238 Veľká Fatra, CHVÚ 033 Veľká Fatra (časť),
v území bolo identifikovaných aj niekoľko genofodových lokalít.
Ohrozenia: intenzívne lesné využívanie, zmena drevinového zloženia prirodzených lesných porastov,
sukcesia a zarastanie horských lúk
Regionálny biokoridor (RBk1)ekotón Veľkej Fatry Ratkovo – Turčianska Štiavnička
Príslušnosť k.ú.: Nolčovo, Turčianska Štiavnička, Podhradie
Charakteristika: ekotónový biokoridor v severnej časti Veľkej Fatry, vedie od Krpelianskej priehrady a NRBc
Pod Sokolom – Kopa – Korbeľka okrajom lesných porastov s napojením na RBk2 Trusalová-Podhradie,
dotýka sa RBc2 Kľak – Tlstý diel a napája sa na RBk Kantorský potok v priestore parku v Turčianskej
Štiavničke. Je hranicou medzi údolím Váhu a Veľkou Fatrou. Štruktúrne ho tvoria komplexy lesov, mozaiky
trávnatých plôch a nelesnej drevinovej vegetácie, umožňuje migráciu na úpätí Veľkej Fatry s prepojením na
biokoridor do Malej Fatry.
Legislatívna ochrana: OP NP Veľká Fatra
Ohrozenia: sukcesia lúk a pasienkov, lesné hospodárstvo, výstavba lesných ciest, eutrofizácia
a ruderalizácia, šírenie inváznych druhov rastlín, tvorba nelegálnych skládok odpadov.
Regionálny biokoridor (RBk2)Trusalová - Podhradie
Príslušnosť k.ú.: Ratkovo, Šútovo, Turany, Nolčovo, Podhradie
Charakteristika: terestrický biokoridor prepájajúci Malú a Veľkú Fatru. Nadväzuje na ekotónový biokoridor
Malej Fatry (RBk), prechádza cez údolie Váhu v priestore medzi Turanmi a Krpeľanmi, pokračuje cez staré
koryto Váhu, napája sa na biocentrum RBc1 Hradisko pri Nolčove – Ráztoka – Majkrabovo a končí
napojením na ekotón Veľkej Fatry medzi Nolčovom a Podhradím. Slúži najmä pre veľké cicavce ako jeden
z mála možných prechodov cez údolie Váhu. Územie biokoridoru tvoria malé lesíky, rozpýlené skupiny NDV
v kombinácii s lúkami a pasienkami, ktoré podliehajú postupnej sukcesii. Významné sú aj menšie
slatiniská, podmáčané lúky a brehové porasty tokov, ktoré zvyšujú biodiverzitu územia. Ornej pôdy je menej,
len v blízkosti sídiel, biokoridor križuje množstvo línií infraštruktúry (cesty, železnica, elektrické vedenia,
Krpeliansky kanál).
Legislatívna ochrana: OP NP Malá Fatra, OP NP Veľká Fatra, PR Hrabinka.
Ohrozenia, konfliktné uzly: pripravovaná výstavba diaľnice, silný bariérový efekt dopravných koridorov
cesty I/18 a železnice, zaznamenaný veľký úhyn zveri (vrátane medveďov), bariérový efekt Krpelianskeho
kanála, šírenie inváznych druhov rastlín.
Prvky lokálneho významu :
Za lokálny biokoridor je možné považovať Podhradský potok, ako aj bezmenný potok pretekajúci
Konským, vrátane ich prítokov, napriek ich pomerne nízkej ekologickej hodnote (biologicky hodnotné sú len
úseky nad obcou a čiastočne aj pod obcou, teda mimo zastavanej časti) v dôsledku ich regulácie. Ich
koridorový potenciál tým nie je znížený, je však potrebné aby sa toky a príbrežná vegetácia postupne
rekonštruovali do stavu blížiaceho sa pôvodným podmienkam (aspoň mimo zastavané územie obce, kde už
nie je priestor pre nápravu a cieľom regulácie tu bola jednoznačne protipovodňová ochrana sídla
formou rýchleho odtoku z územia.
V riešenom území boli vyčlenené 4 genofondové lokality (mimo GL, ktoré sú súčasťou regionálnych
biocentier):
Majkrabovo – Bečkovo - Za dielom (GL 1)
Lokalita predstavuje starý sutinový les na strmých ľavobrežných zrázoch nad Váhom s prevahou hrabu
obyčajného Caprinus betulus a lipy podzväzu Tilio-Caprinenion betuli s pralesovitou priestorovou štruktúrou
a so zodpovedajúcou krovinnou a bylinnou synúziou. Fytogeograficky i ekologicky dôležitý biotop, významná
pôdoochranná, protizosuvná a koridorová funkcia, v odkryvoch hniezdi rybárik obyčajný Alcedo atthis, na
styku s Váhom je biotop vydry riečnej Lutra lutra.
Turany – Brvná (GL 2)
Vyvinutejší hodnotný vŕbový lužný les s prevahou vŕby krehkej Salix fragilis pozdĺž prúdivejšieho úseku Váhu
s viacerými väčšími mlákami s vodnou a litorálnou vegetáciou tried Potametea a Phragmiti-Magnocaricetea,
s výskytom raka riečneho Astacus astacus, hlavátky podunajskej Hucho hucho, kačice divej Anas
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platyrhynchos, jastraba krahulce Accipiter nisus, kalužiačika malého Actitis hypoleucos, počas migrácie aj
volavky popolavej Ardea cinerea, kalužiaka perlavého Tringa ochropus a vydry riečnej Lutra lutra.
Kopanica (GL 3)
Podsvahová mokraď s travinobylinnými spoločenstvami, miestami s rozptýlenými krovinami. Výskyt
Menyanthes trifoliata, Equisetum telmateia, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Primula farinosa,
Pinguicula vulgaris, Triglochin palustre, Valeriana dioica, Carex davalliana, Carex flava, Carex lepidocarpa,
Carex paniculata, Carex rostrata, Parnasia palustris a i. V minulosti výskyt Drosera anglica. Biotopy: Lk5
Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430, Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí ,
Kr7 Trnkové a lieskové kroviny , Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek ohrozenie – sukcesia,
eutrofizácia.
Pod Salašiskom (GL 4)
Údolné, čiastočne narušené slatinisko s fytocenózami zväzu Caricion davallianae. Rastliny: Carex flava agg.,
Carex paniculata, centaurium pulchellum, Dactylorhiza majalis, Parnasia palustris, Phragmites communis,
Pinguicula vulgaris,. Živočíchy: Lacerta vivipara.
12.3 Tvorba krajiny a ekostabilizačné opatrenia
Územné vymedzenie a ochrana biokoridorov, biocentier a interakčných prvkov zabezpečuje zachovanie
a rozvoj druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Tým sa vytvára priestorový
základ ekologicky stabilných plôch a línií v území. Udržanie a zvýšenie ekologickej stability územia a
prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny je riešené návrhom ekostabilizačných opatrení.
Ekostabilizačné opatrenia na zabezpečenie územného systému ekologickej stability sa dotýkajú
problémových okruhov :
 dôsledného dodržiavania podmienok ochrany v chránených územiach podľa stupňov ochrany
stanovených zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 diferenciácie a optimalizácie využívania lesného pôdneho fondu podľa kategorizácie lesov, vertikálnej a
horizontálnej zonácie územia a plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
 optimalizácie využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa druhovej a funkčnej diferenciácie
územia a produkčného potenciálu pôd,
 zabezpečenia legislatívnej ochrany krajinným prvkom (mimo chránené územia) začlenených do
ekologickej siete, celkového ekologického využívania a hospodárenia v území
 rešpektovať ekotónový biokoridor regionálneho významu podľa RÚSES vedúci po severozápadnom
okraji lesných porastov Veľkej Fatry – potrebné opatrenie: udržiavať pozvoľnú štruktúru ekotónu, mozaiku
trávnatých plôch, krovín a vyšších drevín
 neuvažovať s výstavbou MVE na Podhradskom potoku kvôli možnosti narušenia genofondovej lokality
Pod Salašiskom (GL 4) a vytvorenia bariérového prvku na lokálnom biokoridore, ktorý tento tok
predstavuje
12.4 Krajinnoekologický plán – vyhodnotenie a záver
Pri krajinnoekologickom hodnotení sa stanovuje vhodnosť využívania územia na základe ukazovateľov
krajiny. Konfrontujú sa požiadavky jednotlivých činností na krajinnoekologické podmienky so skutočne
existujúcimi hodnotami krajiny pomocou limitov.
Do evalvačného procesu vstupujú: krajinnoekologické podklady, navrhované činnosti a využívanie,
environmentálne limity (abiotické limity, limity súčasnej krajinnej štruktúry, limity vyplývajúce z ochrany
prírody a významných krajinárskych a ekologických štruktúr, limity vyplývajúce zo stresových javov).
12.4.1. Odporúčané aktivity v krajine a navrhované krajinnoekologické opatrenia
a) Opatrenia na zabezpečenie ďalšieho obhospodarovania LP
Vo všeobecnosti doporučujeme realizovať prechodové, nárazníkové zóny medzi zastavaným územím
(vrátane navrhovaných plôch), areálom poľnohospod. dvora a voľnou krajinou, ktoré slúžia na tlmenie
priamych negatívnych vplyvov sídelnej štruktúry na krajinu. Pozdĺž cesty do Podhradia a Konského
navrhujeme vysadiť, resp. doplniť dreviny. Potrebné je smerovať obhospodarovanie lesov v súlade
s biologickými možnosťami lesných porastov, klimatickými a pôdnymi pomermi. Pri obhospodarovaní
v maximálnej miere uprednostňovať prírode blízke formy hospodárskych spôsobov, s uplatnením zásad
podrastovej formy hospodárskeho spôsobu, prípadne s prechodom až k výberkovému hospodárskemu
spôsobu. Na územiach pod vplyvom imisii dosiahnuť plnenie protiimisných funkcii lesa. Zvyšovaním dôrazu
na zakladanie a pestovanie zmiešaných porastov dosiahnuť ich viacvrstvovú vertikálnu výstavbu. Takouto
výstavbou je možné dosiahnuť maximálnu možnú stabilitu voči biotickým aj abiotickým škodlivým činiteľom.
V oblasti lesného pôdneho fondu je potrebné: zabezpečiť udržanie jeho kvality a výmery,
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správnym obhospodarovaním dosiahnuť maximálne možné využitie produkčných možností lesných
porastov bez zníženia funkcii celospoločenského významu,
obnovné zastúpenie drevín odporúčame približovať prirodzenému drevinovému zloženiu pre
príslušné typy lesných ekosystémov s cieľovým stavom zníženia podielu smrekových monokultúr
v lesných ekosystémoch,
zvyšovať podiel prirodzenej obnovy lesa na úkor umelej obnovy,
neodporúčame ďalšiu fragmentáciu lesných ekosystémov, napr. výstavbou lesných ciest,
holorubným spôsobom ťažby a pod.,
realizovať také technické opatrenia na lesných cestách, aby nepôsobili ako dráhy, ktoré drénujú
lesné porasty a následne spôsobujú rýchle odvedenie vody z krajiny, resp. záplavy,
osobitnú pozornosť odporúčame venovať formovaniu štruktúry ekotonu les-bezlesie napr. prechod
lesa do obhospodarovaných poľnohosp. pozemkov, príp. sídel ako jedného z najdôležitejších
ekostabilizačných prvkov v krajine, ktorý by mal mať prirodzený charakter,
vylúčiť hospodárske činnosti, ktoré by ohrozovali zvýšenou eróziou pôdnu vrstvu hlavne na
exponovaných lokalitách,
pri obnovách lesných hospodárskych plánov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
podporovať opatrenia na zastavenie procesu znižovania biodiverzity,
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia, čo znamená aj priamy vplyv na
ekosystémy na lesnom pôdnom fonde.

b) Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity
Všeobecné zásady ochrany prvkov ÚSES spočívajú v nasledovných opatreniach:
 lúčne porasty kosiť a obhospodarovať tak, aby nedochádzalo k nadmernému zarastaniu krovinami
(okrem kosby realizovať aj pastvu oviec a kôz),
 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania
krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
 kosbu realizovať od stredu k okrajom kosených plôch, s cieľom minimalizovať škody na chránených
a poľovných druhoch živočíchov,
 vo vegetácii v urbanizovanom prostredí zachovávať mozaiku rôznovekých drevín, s dôrazom na
zachovanie starých stromov nad 100 rokov (najhodnotnejších pre biodiverzitu),
 zneškodniť všetky nepovolené skládky odpadu,
 zachovať alebo doplniť vegetáciu brehov vodných tokov výsadbou drevín.
Ekostabilitačné a manažmentové opatrenia pre RBc1 Hradisko pri Nolčove - Ráztoka – Majkrabovo:
 odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov,
 redukcia sukcesných drevín,
 zákaz ťažby štrku,
 odstraňovanie inváznych druhov,
 mŕtve ramená nevyužívať na chov rýb a rybolov, ak si takéto využitie vyžaduje úpravy brehov
a zásahy do porastov, ktoré by mali za následok zničenie alebo poškodenie mokraďových biotopov
európskeho a národného významu, nebagrovať ani inak nezasahovať do vodných plôch,
 sutinové lesy chrániť pred výrubom a zmenou drevinového zloženia,
 obmedzovať vplyv záhradkovej osady (navážky, odpady, šírenie inváznych druhov),
 pri výstavbe diaľnice nepripustiť degradáciu biotopov stavebnou činnosťou.
Ekostabilitačné a manažmentové opatrenia preRBc2 Kľak - Tlstý diel:
 usmernený turistický ruch,
 redukcia sukcesných drevín,
 obnovenie obhospodarovania, podporovať usmernenú pastvu oviec, obkášanie krovinatých lesných
plášťov a skupiniek krovín až po ich okraj,
 usmerňovanie lesného a poľovného obhospodarovania,
 na miestach výskytu hodnotných biotopov ponechávať dostatočné množstvá starých porastov
i jednotlivých starých a dutinových stromov, ako i stojace a ležiace mŕtve drevo,
 nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu, podrast a bylinné poschodie, používať jemnejšie
hospodárske spôsoby (podrastový, prípadne až účelový), menšie obnovné prvky, šetrnejšie
technológie približovania selektívne odstraňovanie nepôvodných porastov.
Ekostabilitačné a manažmentové opatrenia pre RBk1 ekotón Veľkej Fatry Ratkovo – Turčianska Štiavnička:
 obnoviť obhospodarovanie trávnatých plôch (kosenie, pasenie), zabrániť zarastaniu drevinami
 udržiavať rozvoľnenú štrultúru ekotónu – mozaiku trávnatých plôch, krovín a vyšších drevín
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odstraňovať invázne druhy rastlín
nezvyšovať intenzitu a rozsah zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia
rekultivovať lesné sklady a lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby

Ekostabilitačné a manažmentové opatrenia pre RBk2 Trusalová - Podhradie:
 pri stavbe diaľnice realizovať účinné opatrenia na odstránenie kolízií veľkých cicavcov s dopravnými
prostriedkami (ekodukty)
 zmierniť bariérový efekt existujúcej dopravnej infraštruktúry realizáciou technických opatrení
zabezpečujúce priechodnosť a funkčnosť biokoridorov (podchody, navádzacie zábrany,
odstraňovanie bariér
 cielene udržiavať pestrú krajinnú štruktúru
 odstraňovať invázne druhy
 v priestore biokoridoru obmedziť výstavbu a oplocovanie pozemkov.
c) Opatrenia pre vodné toky
Vodné toky (protipovodňová ochrana)
 zabrániť znečisťovaniu vodných tokov,
 nerealizovať v extraviláne ďalšiu reguláciu vodných tokov,
 likvidácia inváznych druhov rastlín v nive vodných tokov,
 zamedziť zužovaniu korýt potokov, vrátane periodických potokov v celom k.ú.,
 zamedziť vytváraniu prekážok v korytách vodných tokov,
 čo najskôr odstraňovať zo všetkých vodných tokov všetky vzniknuté zábrany prekážajúce prúdeniu
vody (napr. polámané stromy a konáre, zosuvy pôdy apod.),
 zachovávať, resp. obnovovať brehové porasty na všetkých potokoch a ich prítokoch,
 neodporúčame realizáciu výstavby v blízkosti vodných tokov vo vzdialenosti 10-20 m.
Opatrenia na elimináciu znečistenia vôd
Okrem dodržiavania legislatívne stanovenej ochrany vôd sa treba zamerať na elimináciu znečistenia vôd
postupným odstraňovaním zdrojov plošného a bodového znečistenia.
 monitorovať kvalitu vody v Podhradskom potoku a vybraných potokov,
 podľa možností (finančných a časových) vybudovať kanalizáciu a ČOV (plán. rok 2015),
 voliť vhodné formy obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov – orba po vrstevnici a pod.,
 zabránenie stekania dažďovej vody z objektu poľnohospodárskeho podniku priamo do vodných
tokov;
 likvidácia všetkých nepovolených skládok komunálneho a stavebného odpadu v k.ú.;
 dočistenie všetkých plôch už zneškodnených nepovolených skládok odpadu v k.ú.;
 lokalizácia poľných hnojísk mimo plôch ktoré by mohli priamo ohroziť povrchové a podzemné vody;
 realizácia protihavarijných systémov na zabránenie úniku škodlivých látok, monitoring kvality vôd
v lokalitách prevádzok s látkami škodiacimi vodám;
 obmedzenie plošného znečistenia t.j. opatrenia na zmenšovanie vodnej erózie na poľnohosp. pôde,
obmedzovanie hnojenia priemyselnými hnojivami a používanie pesticídov;
 sanovať plochy postihnuté preháňaním hospodárskych zvierat.
d) Opatrenia pre PP (protierózne)
Opatrenia krajinno-ekologické
 potreba rozdeliť pozemok na menšie časti podľa svahovitosti – pre všetky heterogénne pozemky s
kombinovanou svahovitosťou a výmerou viac ako 10 ha a s využívaním odlišným od trvalých
trávnych porastov;
 realizácia vegetačných pásov s protieróznym účinkom medzi pozemkami (pozemky so sklonom od
15 do 25% striedať s TTP a pozemky od 25 do 50% trvalo zatrávniť);
 pozdĺž poľných ciest realizovať výsadbu vhodnej drevinovej vegetácie,
 zabrániť nadmernému zarastaniu horských lúk NDV,
 spracovať štúdiu hospodárenia v krajine s definovaním protieróznych opatrení vo vzťahu
k revitalizácii vodných tokov v riešenom území s cieľom zvýšenia zadržiavania vody v krajine,
Opatrenia agrotechnické
Spočívajú hlavne v realizácii protieróznej orby, a protieróznej ochrany širokoriadkových plodín. Z technických
opatrení ide napr. o terasovanie pozemkov a terénne úpravy.
 vrstevnicová agrotechnika – vrstevnicová orba spojená s obracaním ornice v smere proti svahu (pri
nepriepustnom podorničí podrývanie do hĺbky 35-40 cm);
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vhodné umiestnenie pestovaných plodín (napr. pestovanie širokoriadkových plodín – kukurica
a zemiaky na pozemkoch s max. sklonom do 8%);
smer riadkov plodiny paralelný so smerom vrstevníc;
súvislý, zapojený rastlinný kryt alebo súvislý pokryv povrchu pôdy rastlinnými zvyškami alebo
strniskom;
protierózne osevné postupy spojené s rotáciou plodín.

e) Opatrenia na podporu nelesná drevinná vegetácia (NDV)
Jednou z hlavných úloh NDV je ochrana vybraných zložiek krajiny (pôda, voda) v nelesných lokalitách
krajiny a ekostabilizácia systému štrktúrami krajinnej zelene. Na základe vyhodnotenia historického
mapového podkladu časti k.ú. Podhradia sme sa pokúsili zmapovať krajinnú štruktúru a pôvodné
rozmiestnenie plôch orných pôd, pasienkov a remízok. Výsledkom mapovania je rekoštrukcia historickej
štruktúry krajiny a návrh doplnenia prvkov NDV v krajine (výkres č. 3). V riešenom území navrhujeme tieto
všeobecné zásady:
 lokalizovať NDV na hranách terás a plošín a okolo antropogénnych prvkov,
 NDV umiestňovať po vrstevniciach vo viacerých pásoch a na úpätí proti zanášaniu zeminou,
 NDV umiestniť vencovito, najmä v hornej časti svahov a na úpätí,
 NDV umiestniť aj po vrstevniciach a v odtokových lúčoch,
 ozelenenie úpätia, prípadne údolnice,
 lokalizácia NDV je potrebné na brehové línie, prípadne údolnice,
 lokalizovať NDV do produkčne nevyužívaných plôch (napr. okraje ciest, brehy vodných tokov).
f)

Opatrenia na rozvoj a skvalitnenie rekreačných služieb
 vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj obce a rozvoj cestovného ruchu a rekreácie ako
strategického cieľa rozvoja obce a jej budúcej orientácie,
 možnosť úpravy súkr. objektov v obci na ubytovacie priestory pre turistov,
 realizáciu rekreačných aktivít v Hlavnej doline zamerať skôr na krátkodobé aktivity počas letných
prázdnin formou táborov na princípoch Ligy lesnej múdrosti, zážitkových programoch a pod.,
namiesto realizácie trvalých stavieb formou chatiek a ďalších zariadení,
 zrealizovať transformáciu areálu PD so zameraním na agroturistiku, chov koní a pod.,
 rozvoj spolupráce s odborníkmi zo štátnej ochrany prírody (sprievodcovské služby pre záujmové
skupiny do okolitej prírody),
 usmerňovať rozvoj obce ako sídla vhodného pre vidiecky turizmus a agroturistiku, podporovať rozvoj
chalupníckej rekreácie a ubytovania v súkromí,
 tlač propagačných materiálov pre turistov z domova i zahraničia,
 pravidelná údržba a skvalitnenie stavu existujúcich cyklotrás (stav povrchu, značenie), budovanie
drobnej doplnkovej infraštruktúry (odpočívadlá, studničky, prístrešky, útulne, vyhliadkové veže,
rebríky, náučné a informačné tabule a tlačoviny),
 zavedenie systému starostlivosti o cyklotrasy,
 legalizovanie existujúcich, resp. navrhovaných cyklotrás, ktoré nemajú príslušné náležitosti podľa
platnej legislatívy – jednou z možných cyklotrás by mohla byť cyklotrasa na „starý hrad“, ktorý
v minulosti stál v lokalite Smrekové,
 budovanie nových cyklotrás v súlade so záujmami ochrany prírody a dohode so správcami týchto
území a podľa všeobecne platných zásad a noriem (napr. spôsob označenia),
 rozvíjať podmienky pre turizmus a cykloturistiku vybudovaním atraktívnych trás s možnosťou ich
napojenia na cyklomagistrálu a na sieť regionálnych a celoslovenských a medzinárodných cyklotrás,
 vytipované vhodných lokalít na rozvoj hipoturistiky (ako vhodná doplnková aktivita rozvoja
agroturistiky) a vytvorenie systému inštruktorských a sprievodcovských služieb,
 aktivitu v chránených územiach regulujú jednotlivé ustanovenia zákona o ochrane prírody a
návštevný poriadok národného parku.

g) Opatrenia na rozvoj sídelnej zástavby
 plochy IBV navrhovať len v blízkosti zastavanej časti obce neodporúčame realizáciu výstavby
v blízkosti vodných tokov (10-20 m) a ich zátopového územia,
 realizovať rozširovanie zastavaného územia obce na úkor PPF a LPF v OP NP Veľká Fatra len na
základe posúdenia vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov,
 architektonicky realizovať novú výstavbu IBV vo forme typickej pre vidiecky charakter obce
Podhradie,
 návrhy rozvoja výstavby zariadení určených na rekreáciu na území NP spadá pod povinné
hodnotenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
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neskorších predpisov – v riešenom území sa to týka napr. lokality v závere Hlavnej doliny, kde sa
v súčasnosti nachádzajú 2 chaty,
vylúčiť novú výstavbu v exponovaných polohách, na pohľadovo významných úpätiach a na
vrcholoch,
rozvíjať separovaný zber druhotných surovín.

h) Navrhované menežmentové opatrenia pre SKUEV0238 Veľká Fatra
 Zvyšovanie rubnej doby
 Predlžovanie obnovnej doby
 Predĺženie obdobia na zalesnenie a zabezpečenie nového porastu
 Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)
 Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
 Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a
ležaniny)
 Zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy
 Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
 Optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie znižovaním zápoja) z
dôvodu chránených alebo ohrozených druhov rastlín
 Protierózne, vodohospodárske, protilavínové, brehoochranné a protideflačné opatrenia
 Kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne
 Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny podzemnej vody)
 Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny
 Odstraňovanie inváznych druhov rastlín
 Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín
 Zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty
 Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva
 Ochrana, údržba a úprava priaznivého stavu súčasných a budovanie nových liahnísk pre
obojživelníky
 Zabezpečenie ochrany obojživelníkov v období migrácie (napr. budovanie migračných zábran,
transfer jedincov na reprodukčné lokality)
 Udržovanie zimovísk obojživelníkov a priaznivého stavu migračných zón k lokalitám reprodukcie a k
niektorým typom letných stanovíšť
 Obnova zdroja potravy (zarybňovanie)
 Usmerňovanie návštevnosti územia
 Stráženie (napr. hniezd dravcov)
 Spaľovanie biomasy (napr. trstiny počas zimných mesiacov)
 Pravidelné pasenie pri dodržaní max. zaťaženia VDJ na ha s častým prekladaním košiarov a
vykášaním burín a nedopaskov
 Extenzívne prepásanie ovcami, kozami, koňmi (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti
pasienka)
 Extenzívna pastva v osobitných prípadoch (napr. počas nízkej hladiny podzemnej vody)
 Kombinovaná pastva (napr. oviec a dobytka so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
 Kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním územia)
 Špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany živočíšnych druhov (chrapkáč,
drop a drobné pernaté vtáctvo, alebo cicavce)
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v SKUEV0238 Veľká Fatra
 Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd poškodzujúce ukazovatele vody
vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
 Manipulácia s vodnou hladinou
 Hospodársky odber vody
 Úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzí
 Používanie chemických látok spojených s úpravou vlastností snehu na ploche 2 ha a viac
 Budovanie a vyznačenie mototrás
 Malé vodné elektrárne
 Umiestnenie vodného diela
 Umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche nesúžiacej plavbe alebo správe
vodného toku alebo vodného diela
 Lyžiarske zjazdové trate
34

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.

Územný plán obce PODHRADIE













Zasnežovanie lyžiarskych tratí
vymedzenie lokalít a stálych trás skalolezectvo
vymedzenie lokalít a stálych trás pre skialpinizmus
Skokanské mostíky
Športové areály
Automobilové, motocyklové a cyklistické dráhy
Zriadiť poľovnícke zariadenie - zvernica
Zriadiť rybochovné zariadenie
Zvýšenie prepravnej kapacity dopravných zariadení (vleky, lanovky) o minimálne 20 %
Likvidácia brehových porastov holorubným spôsobom (oprávnenie správcu toku), nad 100 m dĺžky
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo SKUEV0238 Veľká Fatra
 Spaľovne odpadu
 Automobilové a motocyklové dráhy
 Skládky odpadu
 Stavby hutníckeho, chemického, farmaceutického, petrochemického, strojárskeho, stavebného,
papierenského, drevospracujúceho al. iného priemyslu
 Malé vodné elektrárne
 Tepelné, vodné, jadrové alebo iné elektrárne a energetické zariadenia
 Budovanie a vyznačenie mototrasy
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v CHVU Veľká Fatra
 Lyžiarske zjazdové trate
 Budovanie a vyznačenie mototrás
 Účelové komunikácie
 Železničné, lanové a iné dráhy
 Telekomunikačné stožiare a transformačné stanice
 Diaľkové rozvody elektriny
 Miestne rozvody elektriny (okrem domových prípojok)
 Stožiare elektrických vedení, transformačné stanice
 Lyžiarske vleky
 Umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia
 Úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzí
 Umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche nesúžiacej plavbe alebo správe
vodného toku alebo vodného diela
 Umiestnenie vodného diela
 Cesty I. až III. triedy
 Osvetlenie bežeckých tratí, lyžiarskych tratí a športových areálov mimo uzavretých stavieb
 Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery
 Použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie,
reprodukovaná hudba mimo uzavretých stavieb
 Hotely a motely
 Vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravu,
zasypávanie, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem vykonávania
týchto činnosti v koryte vodného toku jeho správcom
 Výrub drevín brehových porastov (žiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺžky
 Údržba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1000 m dĺžky
 Likvidácia brehových porastov holorubným spôsobom (oprávnenie správcu toku), nad 100 m dĺžky
 Výrub drevín pri cestných komunikáciách, nad 300 m dĺžky
 Likvidácia jedno alebo viacradových stromoradí, nad 100 m dĺžky
 Výrub stromov na pasienkoch s plochou väčšou ako 5 ha (okrem náletu do 20 rokov veku, alebo
obvodu do 20 cm), nad 1000 stromov
2
 Likvidácia remízok, nad 100 m
 Likvidácia vetrolamov, protieróznych pásov, bez limitu
 Golfové ihriská
 Veterné elektrárneLet lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých
výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo
lietajúceho športového zariadenia
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Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 2 a 3 vyhlášky)
Lomy a ťažba ostatného stavebného kameňa a nerudných surovín (vrátane pieskov)
Oplocovanie pozemkov okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice
Rozširovanie všetkých nepôvodných druhov živočíchov
Výkon poľovného práva - lov zveri
Výkon poľovného práva - zber vajec pernatej zveri
Organizovanie spoločných poľovačiek
Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice
Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky
vymedzenie lokalít a stálych trás skalolezectvo
Pohyb mimo vyznačených chodníkov v lesnom vegetačnom stupni (okrem vlastníka)
Pohyb mimo vyznačených chodníkov v alpínskom vegetačnom stupni
Používanie chemických látok spojených s úpravou vlastností snehu na ploche 2 ha a viac
Vypaľovanie stariny
Jazda na snežných skútroch
Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd poškodzujúce ukazovatele vody
vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
Hospodársky odber vody
Povrchové lomy vápencové, dolomitové
Zriadiť poľovnícke zariadenie - zvernica

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo CHVU Veľká Fatra
 Budovanie a vyznačenie mototrasy - do 200 m
 Zmeny rekreačných objektov na priemyselné - do 50 m
 Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery - do 100 m
 Použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie,
reprodukovaná hudba mimo uzavretých - do 200 m
 Vypaľovanie stariny - do 500 m
 Rozširovanie vetkých nepôvodných druhov živočíchov - do 2000 m
 Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky a
druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny I. a II. kategórii Zoznamu nepôvodných, inváznych
a expanzívnych - bez limitu
 Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky a
druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny I. a II. kategórii Zoznamu nepôvodných, inváznych
a expanzívnych - bez limitu
 Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky - bez limitu
 Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky - bez limitu
 Zmeny poľnohospodárskych objektov na priemyselné - do 50 m
 Automobilové a motocyklové dráhy - do 200 m
Mnohé z uvedených opatrení majú vyslovene odporúčací charakter.Pre čo najširšie uplatnenie uvedených
opatrení je potrebné rešpektovať legislatívu platnú pre jednotlivé zložky krajiny.
B13. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
13.1 DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Širšie dopravné vzťahy
Obec Podhradie sa nachádza východne od okresného mesta Martin asi 14 km. S mestom ju spája štátna
cesta I. triedy I/18 v smere Žilina – Poprad, z ktorej je v Sučanoch napojená úrovňovou križovatkou cestou
III. triedy č. III/018094 a v križovatke v odbočení na Podhradie pokračuje cesta III. triedy č. III/018093, so
šírkovým usporiadaním v ZÚ v kategórii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 vo funkčnej triede B3. Cez k.ú.
obce je plánované vybudovania časti úseku diaľnice D1 (E50, R3, E77).Obec leží na križovatke
multimodálnych dopravných koridorov TEN (Trans-european Network) a TINA (Transport Impact Network
Assesment). Tieto sú tvorené jestvujúcimi cestami I/18 (koridor č.Va Bratislava - Čierna nad Tisou) a I/65
(Martin - Banská Bystrica) a železničnými traťami č.180 (Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou) a
č.171 (Vrútky - Martin - Banská Bystrica - Zvolen). V budúcnosti preberie funkciu triedy medzinárodného
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významu plánovaná diaľnica D1 spolu s diaľničným privádzačom do Martina a z cesty I/18 sa stane
komunikácia zabezpečujúca regionálne vzťahy.
Najbližšia železnica sa nachádza v obci Sučany, na železničnej trati č.180, vo vzdialenosti cca 5,5 km.
Regionálne letisko sa nachádza v Tomčanoch pri Martine, regionálne letisko pre medzinárodnú dopravu je
pri Žiline a v Poprade.
Cestná doprava
Hlavnú komunikačnú os cestnej dopravy na území obce Podhradie predstavuje cesta č.III/018093. Hlavná
zberná komunikácia slúži prevažne účelovej a obslužnej doprave. Obec je prejazdná, ale mimo hlavných
cestných ťahov, čo zabezpečuje pomerne kľudové prostredie. Šírka existujúcej komunikácie sa pohybuje od
6,0 m do cca 7,5 m, t.j. min šírka jazdného pruhu je 3,0 m, čo je vyhovujúce. Existujúce komunikácie
smerovým vedením aj priestorovou úpravou sú vyhovujúce, až na ojedinelé prípady, ktoré sú riešené
v predmetnom návrhu. Navrhujeme prepojenie ulíc 9. Mája a Slatinskej vybudovaním mostíka pre autá.
Navrhujeme prepojenie ulíc Mierovej a „pod cintorínom“, ich zokruhovanie, v kategórii C3 MOU- 5,0/40
s napojením na cestu č.III/018093. Ďalej navrhujeme vybudovanie účelovej komunikácie popri Bielom potoku
v kategórii C3 – MOU 5,0/40.V novonavrhovanej lokalite Sihoť je obslužná komunikácia vedená ako
prepojovacia medzi ulicami Partizánskou a 1.mája v kategórii C3 MOU 6,0/40.
Hromadná doprava
Doprava SAD zabezpečuje hlavne zamestnaneckú a žiacku dopravu do okresného mesta Martin
v pracovných dňoch. Počet zastávok je zatiaľ vyhovujúci, v prípade priestorových možností navrhujeme
označiť zastávkové pruhy, resp. vybudovať niky. Pri rozšírení IBV v lokalite Sihoť, t.j. smerom na SV od
zastavaného územia, navrhujeme vybudovať ďalšiu zastávku SAD v tejto lokalite, tak isto v lokalite
navrhovanej IBV v južnej časti ZÚ.
Statická doprava
Parkovanie vozidiel prebieha väčšinou v rámci obslužných komunikácií. Odstavovanie vozidiel v IBV je
zabezpečené na vlastných pozemkoch. Navrhujeme dobudovať parkovacie plochy v okolí cintorína
a športovej plochy pri vstupe do obce, pri nákupnom stredisku COOP Jednota a pri pohostinstve. Pri
navrhovaných objektoch OV riešiť parkovacie plochy na vlastnom pozemku objektu, parkoviská kapacitne
dimenzovať v zmysle príslušnej STN.
Pešia doprava
Navrhujeme dobudovanie jednostranného pešieho chodníka popri hlavnej ceste, v zastavanom území obce
tam, kde to priestorové pomery umožnia. V lokalite navrhovanej IBV Sihoť je uvažované s vybudovaním
jednostranného chodníka. V rámci obce sú navrhnuté taktiež pešie prepojenia komunikácií v rámci
existujúcich zástavby.
Cyklistická doprava
V obci neexistujú značené cyklistické chodníky, cyklisti využívajú ako cyklotrasu cestu č.III/018093.
Vzhľadom na pekné blízke prírodné prostredie v okolí obce, ktoré je využívané na rekreačnú cyklistiku
navrhujeme vytvorenie, resp. označenie samostatného pruhu pre cyklistov. V katastri obce sa nachádzajú aj
horské cyklotrasy , napr. Hradská dolina s odbočkou na Vrchmúr, CT v Hlavnej doline na lúku pod Kľakom
a CT do Dolín smerom na Katovu skalu, Sklabinský Podzámok do Martina s odbočkou cez Doliny na T.
Štiavničku. ktoré navrhujeme označiť ako rekreačné cyklotrasy.
Hlukové pomery
Vzhľadom na okrajovú polohu obce nie je zaťaženie hlukom výrazné.
13. 2 VODNÉ HOSPODÁRSTVO
13.2.1 Vodohospodárska problematika katastrálneho územia
Vodohospodárska bilancia
Zdroje vody a ich ochrana
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin prevádzkuje 2 vodné zdroje vyhovujúce pre hromadné
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ktoré sú situované v k.ú. Podhradie a k.ú. Konské. Ochrana
vodných zdrojov vyplýva zo zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zásady
spôsobu ochrany vodárenských zdrojov upravuje vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z.z, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o určovaní OP vodárenských zdrojov. Uvedená ochrana sa realizuje formou stanovenia pásiem
hygienickej ochrany – PHO. PHO I. stupňa je oplotenie a PHO II. stupňa je označené tabuľkami v teréne.
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A) Podhradie
Zásobovanie pitnou vodou– súčasný stav
Zdrojom vody je prameň Dolina v Hlavnej doline s výdatnosťou 23,0 l/s. Z prameňa voda gravitačne preteká
3
do zemného vodojemu na kóte 513,90/509,90 mnm s kapacitou 100 m . Z uvedeného prameňa je položená
samostatná vetva – privádzač DN 300 LT do územia Sučian a Turian ako súčasť martinského skupinového
vodovodu (MSV). Vodovodná distribučná sieť z vodojemu je prevádzkovaná s profilom DN 100 LT
a čiastočne ako DN 90 LT.
V obci je prevádzkovaná zrýchľovacia stanica ATS s kapacitou 7,5 l/s pre zabezpečenie predpísaného tlaku
a potrieb požiarnej vody, ktorá je situovaná po pravej strane cesty III/018093 do Konského.
Existujúci systém zásobovania pitnou vodou ako aj konfigurácia vodovodnej siete dávajú predpoklad na
bezproblémovú a spoľahlivú prevádzku vodárenských rozvodov.
Zásobovanie pitnou vodou– navrhovaný stav
Koncepcia zásobovania pitnou vodou je v súlade s „Programom rozvoja vodovodov a kanalizácií v regióne
Turca“, kap. 8.1.1 technická správa – časť vodovody. Tak isto rešpektuje existujúci systém zásobovania
pitnou vodou z verejného vodovodu.
Predložená potreba pitnej vody pre rok 2026 je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.
z 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov akanalizácií. Na verejný vodovod bude napojený bytový fond
a zariadenia občianskej vybavenosti a hospodársky dvor firmy Farmavet s.r.o.
Pre výpočet potrieb pitnej vody sa vychádzalo z rozdelenia špecifickej potreby vody :
- podľa vybavenosti bytov – byty s lokálnym ohrevom TÚV-105 l/os/d s koef. Kd = 2,0 a kh = 1,8
- pre občiansku vybavenosť – 15 l/os/d
- podľa príl. č.1 vyhlášky č.684/2006 Z. z. MŽP bod „C“ a odst. č. 3 – živočíšna výroba v poľnohospodárstve
Tab. č. 11 Celková potreba pitnej vody - Podhradie:
Stav

Návrh 2026

Qd priem

Qd max

Qd priem

Qd max

Potreba vody pre:
m3/d

l/s

m3/d

l/s

m3/d

l/s

m3/d

l/s

Bytový fond

59,3

0,68

118,6

1,37

70,9

0,82

141,8

1,6

Občiansku
vybavenosť
Poľnohospodárska
výroba

8,4

0,09

8,4

0,09

10,1

0,11

20,2

0,22

0,35

39,4

0,45

6,0

0,07

6,0

0,07

29,2

Spolu

73,7

0,82

133,0

1,53

110,2

1,28

201,4

2,27

Poznámka:
Spoločnosť Farmavet s.r.o. pre svoju výrobu používa vlastný vodovodný systém, ktorý tvorí : vodný zdroj,
3
zemný vodojem 100 m a potrubný rozvod do ich areálu, ktorý zasahuje do pripravovanej výstavby IBV
v lokalite Sihoť.
Ich požiadavka do ÚPN O Podhradie : výstavba vodovodnej siete DN 100 v dĺžke cca200 bm .
Na základe odobratých vzoriek vody na laboratórne stanovenie ukazovateľov v zmysle nariadenia vlády
č.354/2007 Z.z. predmetný lokálny vodárenský systém nespĺňa komplexné požiadavky platnej legislatívy
a povolení príslušných orgánov a inštitúcií pre zdroj pitnej vody. Z uvedeného rozboru vyplýva, že voda pre
napájanie hospodárskych zvierat musí spĺňať hygienické limity pitnej vody pre obyvateľstvo, musí byť
biologicky a chemicky bezchybná, a toto momentálne nie je splnené. Využitie systému vodného
hospodárstva firmy Farmavet bude len pre zabezpečenie potreby požiarnej vody (resp. čistenie maštál
a umývanie poľnohospodárskych strojov).
ÚPN O Podhradie z hľadiska zásobovania pitnou vodou navrhuje :
- rešpektovať existujúci spôsob zásobovania vodou z vodného zdroja „Dolina „ v Hlavnej doline
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- rozšírenie vodovodnej siete profilom DN 100HDPE o dĺžke cca 1100 bm vo väzbe na navrhnutý územný
rozvoj v lokalite Sihoť a v nadväznosti na zastavané územie v nových stavebných plochách
- zokruhovať navrhované vodárenských rozvodov v lokalite Sihoť
- rešpektovať existujúci spôsob zásobovania vodou pre hospodársky dvor – spoločnosť Farmavet len pre
potreby úžitkovej vody (požiarnej vody apod.)
- napojenie areálu hospodárskeho dvora (vrátane budúcich aktivít) na verejný rozvod pitnej vody v správe
Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. Martin
- prijať technické opatrenia v areáli spoločnosti Farmavet, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo
verejnom vodovode a k zmiešaniu vody z iného zdroja (požiarnej vody) s vodou vo verejnom vodovode
Posúdenie akumulácie
3
Maximálna denná potreba Qmaxd = 201,4 m /d. Minimálna potrebná miera akumulácie – 60% z Qmax d = 120,6
3
3
m /d. Existujúca akumulácia 100 m vo vodojeme Podhradie vyhovuje, predstavuje 49,6 % z max. dennej
potreby ku r. 2026.
Poznámka:
Z praktického hľadiska, vzhľadom na nerovnomernosť spotreby u odberateľov (bytového fondu, OV
a poľnohospodárskej výroby-chovu dobytka) ku r.2026 môžeme konštatovať, že existujúca kapacita
vodojemu bude dostačujúca. Pri prepočte potreby vody sa používali maximálne hodnoty koeficientov podľa
prílohy č.1 k vyhláške č.684/2006 Z.z. MŽP – živočíšna výroba v poľnohospodárstve bod „C“ písm.3
Súkromný vodovod v Podhradí
Koncom 50-tich rokov na Ul. 1. Mája a SNP bol vybudovaný lokálny vodovodný systém (záchytný prameň
a krátky uličný rozvod ) na zásobovanie pitnou vodou úzkeho okruhu odberateľov bez projektovej
dokumentácie a súvisiaceho posúdenia a povolenia. Po výstavbe vodohospodárskych stavieb (Turčianskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Martin) v Podhradí občania sa napojili na nové verejné rozvody. Pôvodný
rozvod je v súčasnosti využívaný len ako zavlažovací vodovod na polievanie záhrad a kropenie trávnikov
v rodinných domoch.
Informácia o „súkromnom vodovode“ v Podhradí bola len informatívneho charakteru vzhľadom na jeho
prítomnosť a rešpektovanie trasy pri budúcej výstavbe inžinierskych sietí v uvedených uliciach (kanalizácia,
ap.).
Výdatnosť a dimenzia rozvodu nie sú k dispozícii a jeho trasa je zakreslená len informatívne.
B) Konské
Zásobovanie pitnou vodou – súčasný stav
V katastrálnom území Konské sa nachádza vodárenský zdroj pod názvom „Nad obcou“ s min. výdatnosťou
0,2 l/sek. Z uvedeného prameňa voda gravitačne preteká potrubím DN 80 LT do zemného vodojemu na kóte
3
503,30/500,00 mnm s kapacitou 50 m . Vodovodná distribučná sieť je prevádzkovaná s profilom DN 100 LT,
DN 80 OC.
Zásobovanie pitnou vodou – navrhovaný stav
Koncepcia zásobovania pitnou vodou je v súlade s „Programom rozvoja vodovodov a kanalizácií v regióne
Turca“, kap. 8.1.1 technická správa – časť vodovody. Tak isto rešpektuje existujúci systém zásobovania
pitnou vodou z verejného vodovodu v správe Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Predložená potreba pitnej vody pre rok 2026 je vyčíslená podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.
z 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. Na verejný vodovod bude napojený bytový
fond a zariadenia občianskej vybavenosti.
Pre výpočet potrieb pitnej vody sa vychádzalo z rozdelenia špecifickej potreby vody :
- podľa vybavenosti bytov – byty s lokálnym ohrevom TÚV-105 l/os/d s koef. Kd = 2,0 a kh = 1,8
- pre občiansku vybavenosť – 15 l/os/d
Tab. č. 12 Celková potreba pitnej vody - Konské:
Stav
Qd priem

Návrh 2026
Qd max

Qd priem

Qd max

Potreba vody pre:
m3/d

l/s

m3/d

l/s

m3/d

l/s

m3/d

l/s

9,9

0,11

19,9

0,23

9,9

0,11

19,9

0,23

Bytový fond
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Občiansku
vybavenosť

1,4

0,01

2,8

0,32

8,4

0,09

16,8

0,48

Spolu

11,3

0,12

22,7

0,55

18,3

0,2

36,7

0,71

Predložený návrh nepredpokladá žiadne nové plochy pre územný rozvoj IBV. Navrhuje len objekt občianskej
vybavenosti – dom sociálnych služieb (8-10 klientov).
Posúdenie akumulácie
3
Maximálna denná potreba Qmaxd = 36,7 m /d. Minimálna potrebná miera akumulácie – 60% z Qmax d = 22
3
3
m /d. Existujúca akumulácia 50 m vo vodojeme Konské vyhovuje, predstavuje 73% z max. dennej potreby
ku r. 2026.
Ochranné pásma
- rešpektovať pásma ochrany vodovodných potrubí v zmysle zákona č.442/2002 Z. z.- OP je 1,5 m od
vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN 500 mm
- rešpektovať pásma ochrany vodojemov a čerpacích staníc (oplotenie)
- pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 60 05 – Priestorová
úprava vedení technickej infraštruktúry
- rešpektovať OP Podhradského potoka obojstranne 6,0 m od brehovej čiary
Zásady a regulatívy
- zabezpečiť zásobovanie obce pitnou vodou z existujúceho verejného vodovodu napojeného na SKV
Martin a jeho rozšírenie vo väzbe na predpokladaný územný rozvoj. Vlastníkom verejných vodovodov
môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom v SR,
- ponechať vodohospodárske stavby pre úžitkovú vodu poľnohospodárskeho družstva – spoločnosti
Farmavet len pre požiarnu vodu
Verejnoprospešné stavby
- rozšírenie rozvodnej siete verejného vodovodu profilu DN 100 vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku (odvodňovacie rigoly) do recipientu – Podhradský a Konštiansky
potok
- realizácia protipovodňových opatrení na tokoch v územní, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi
s dôrazom na ochranu zastavaného územia
13.2.2 Vodné toky
A) Podhradie
Z hydrologického hľadiska spadajú obe katastrálne územia do povodia rieky Váh (4-21-05).
Cez centrálnu časť Podhradia je trasovaný Podhradský potok, ktorý je upravený (brehovo aj kapacitne)
kamennými opornými múrmi. Je zaradený ako potok IV. rádu. Podhradský potok, pravostranný prítok
Kantorského potoka, má dĺžku 8,6 km. Preberá 2 ľavostranné prítoky z hradskej doliny a spod Katovej skaly.
Okrem Podhradského potoka SVP š.p. eviduje aj menšie prítoky (Máleník, Hradský, Konštiansky a Ráztoky),
ktoré spravujú Štátne lesy š.p. Banská Bystrica.
Pre čiastočné zadržanie prívalových vôd z Hlavnej doliny je na Podhradskom potoku, pred vstupom do obce
upravená plocha (vodná zdrž).
Podľa §49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je potrebné dodržať OP zachovať OP min. 10 m od brehovej
čiary toku Váh a min. 4,0 m obojstranne od ostatných tokov, kde nie je prípustná orba, stavby, ťažba,
navážky a manipulácia s látkami škodiacimi vodám, ap., taktiež je potrebné zachovať prístup mechanizácie
správcu vodného toku na pobrežné pozemky z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
B) Konské
Katastrálnym územím pretká Konštiansky potok, ktorý ústí do Váhu pod Nolčovom. Jedná sa o krátky,
neupravený potok. V krátkom čase bude realizovaná stavba „Utlmenie prívalového prietoku storočnej vody“,
ktorá rieši úpravu priepustov, mostov, lávok pre peších. Na stavbu je už vydané stavebné povolenie.
13.2.3 Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Hydrocoop s.r.o. Bratislava vypracoval v máji 2002 „Program rozvoja vodovodov a kanalizácii v regióne
Turca“ pre potreby spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin. Súčasťou uvedenej
dokumentácie je aj odkanalizovanie obce Podhradie a jej miestnej časti Konské.
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A) Podhradie
V obci Podhradie nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové vody sú akumulované v individuálnych
žumpách a septikoch. Dažďové vody sú odvádzané povrchovými rigolmi popri komunikáciách do miestneho
potoka.
V r.2005 spoločnosť SVS s.r.o. Projekcia Vrútky vypracovala dokumentáciu „Podhradie – kanalizácia“, ktorá
rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd len z obce Podhradie do jestvujúcej stoky v k.ú. Turčianska
Štiavnička pred existujúcou prečerpávacou stanicou ČS Turčianska Štiavnička. Uvedená koncepcia je
v súlade s „ Programom rozvoja vodovodov a kanalizácií v regióne Turca,B.2.1 Technická správa – časť
kanalizácie. Predmetná stavba reprezentuje odkanalizovanie existujúcich nehnuteľností v obci gravitačným
spôsobom a cez existujúcu kanalizáciu v Turčianskej Štiavničke a výtlačné systémy Turany – Sučany –
Martin (mestská časť Priekopa) – Vrútky na spoločnú ČOV Vrútky.
Na realizáciu tejto stavby bolo vydané stavebné povolenie pod č.j. Č.ŽP-2008/00126-vod.Va.
Uvedená projektová dokumentácia má nasledujúce stavebné objekty :
- SO 01 – kanalizačný zberač stoka „A“, DN 300 PVC v dĺžke 2,0 km
- SO 02 – kanalizačná časť Podhradie, DN 300 PVC v dĺžke 4,0 km
-SO 03-prekládka vodovodu DN 100 LT v dĺžke 0,75 km vzhľadom na stiesnené úseky miestnej komunikácie
Poznámka:
Uvedená dokumentácia bola vypracovaná len v rámci existujúcich zastavaných plôch v obci.
Schválením návrhu ÚPN-O Podhradie sa rozsah dokumentácie doplní o nové rozvojové plochy na bývanie
najmä v lokalite „Sihoť“ o 0,45 km a 0,14 km v rozptyle v rámci zastavaného územia.
Spoločnosť Farmavet s.r.o., podľa projektovej dokumentácie „Chov kurčiat“ má v hospodárskom dvore
3
3
3
realizovať zberné žumpy o objeme 1x25 m , 1x250 m a 1x11,5 m .
B) Konské
V obci Konské nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Splaškové vody sú akumulované v individuálnych
žumpách a septikoch .Dažďové vody sú odvádzané povrchovými rigolmi popri komunikáciách do miestneho
potoka.
Navrhujeme rešpektovať nadradenú dokumentáciu „Program rozvoja....“ z r.2002 kap. B.2.1 Technická
správa – časť kanalizácie, ktorá riešila Podhradie a Konské formou skupinovej kanalizácie za predpokladu,
Že v obci Podhradie bude realizovaná navrhovaná stavba podľa PD z r. 2005 „Podhradie – kanalizácia“, na
ktorú je vydané stavebné povolenie. Technické parametre pre Konské podľa PD z r.2002 :
- gravitačná kanalizácia DN 300 PVC, dĺžka 580 bm
- ČS Konské – 1 objekt
- výtlačné potrubie z ČS Konské do kanalizácie Podhradie – stoka „A-7“ DN 90x8,2 PVC v dĺžke 1.290 bm
Poznámka:
- do doby výstavby kanalizácie navrhujeme zneškodňovanie odpadových vôd formou domových žúmp, resp.
malých domových ČOV
Ochranné pásma
- rešpektovať pásma ochrany kanalizačných potrubí v zmysle zákona č.442/2002 Z. z.- OP je 1,5 m od
vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN 500 mm
- pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 60 05 – Priestorová
úprava vedení technickej infraštruktúry
Zásady a regulatívy
- rešpektovať navrhovanú koncepciu v zmysle „Programu rozvoja....“ z r.2002
- rešpektovať PD „Podhradie – kanalizácia „ z r.2005 a jej doplnenie o nové rozvojové plochy v zmysle
návrhu ÚPN
- umiestňovanie nových žúmp, resp. ČOV (do doby výstavby kanalizácie) zosúladiť s PD „Podhradie –
kanalizácia“ z r. 2005 a pre Konské podľa PD z r.2002
- rešpektovať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, najmä :
 zákaz výstavby hromadnej alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych
odpadových vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti - § 31.7
 zákaz vypúšťania prečistených splaškových odpadových vôd do podzemných vôd bez
hydrogeologického posudku, ktorý bude zameraný na:
a) preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti
b) zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej
oblasti
c) preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd
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 vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd pri osamotených obydliach, ktoré
nemožno pripojiť na verejnú kanalizáciu sa zisťovanie nevyžaduje, ak sa nachádzajú mimo OP
vodárenských zdrojov
 obec vydáva vyjadrenie k stavbe rodinného domu, rekreačného objektu a pre domové žumpy v súlade
s §63 odst.3 uvedeného zákona
 rešpektovať §37 Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd v celom rozsahu
 vypúšťať odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom znečisťujúcich látok, ktoré nie sú
nebezpečné, možno iba do takého útvaru podzemnej vody, ktorá bola označená ako trvalo nevhodná
na používanie a ak sa preukáže, že potrebnými postupmi sa zabezpečilo, že tieto vstupy nespôsobia
zhoršenie alebo vzostup znečisťujúcich látok v podzemných vodách.
Verejnoprospešné stavby
- rozšírenie rozvodnej siete verejnej kanalizácie profilu DN 300 vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku (odvodňovacie rigoly) do recipientu – Podhradský a Konštiansky
potok
- všetky objekty súvisiace s výstavbou systému odvádzania odpadových vôd
13.3 ENERGETIKA
13.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou
Pre spracovanie návrhu elektrifikácie boli ako podklad použité P+R obce Podhradie (2011) ako aj
konzultácie s odborom Distribúcia SSE a.s. Žilina.
V súčasnosti je obec Podhradie celoplošne plynofikovaná , čo má vplyv aj na predpokladanú potrebu
elektrickej energie v návrhovom období (r.2026).
VVN rozvody 220 kV 400 kV
Cez k.ú. Podhradie a Konské sú trasované rozvody VN (22 kV) v správe SSE a.s. Distribúcia Žilina ako aj
VVN (220 kV – 400 kV) v správe Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava, pri ktorých je
nutné rešpektovať zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike.
Zásobovacím zdrojom elektrickej energie pre riešené územie je okružné VN vedenie č.278 z transformovne
110/22 kV Košúty.
22kV vedenia a trafostanice
Územím prechádza 22 kV vzdušná sieť, ktorá zásobuje obce Turčianska Štiavnička, Podhradie, Konské,
Nolčovo. Odbočením z uvedenej siete cez krátke vzdušné prípojky do distribučných trafostaníc je pokrytá
potreba elektrickej energie.
Odberatelia elektrickej energie v Podhradí sú zásobovaní elektrickou energiou zo štyroch vonkajších
trafostaníc o celkovom inštalovanom výkone 1450 kVA.
Odberatelia v časti Konské sú zásobovaní z jednej trafostanice o inštalovanom výkone 250 kVA.
Medzi Podhradím a Konským je ďalšia trafostanica pre salaš o inštalovanom výkone 50 kVA.
A) Podhradie
Návrh elektrifikácie
Obec Podhradie má vybudovaný plynový rozvod. Použitie ZPN je komplexné, t.j. vykurovanie, varenie,
pečenie, príprava TÚV. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhujeme dvojcestné zásobovanie – plyn
a elektrická energia. V tomto smere budú rozhodujúce ekonomické faktory – aktuálna cenová relácia
dodávateľov energií.
Tab. č. 13 Základné východiskové údaje o riešenom území - Podhradie
etapizácia
vstupné údaje
Trvalo obývané byty/b.j. – ks
Výstavba nových bytov - ks
ICHR - stav
ICHR - návrh
celkom bytov v r.2026
celkom ICHR v r.2026
elektrické vykurovanie bytov - /ks
podielový príkon na byt (kW)
elektrické vykurovanie (kW/RD)
42

stav r.2012
182
6
31
1,8
14

návrh r.2026
216
34
4
216
10
54
2,2
14
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Tab. č. 14 Prepočet elektrického príkonu podľa druhu odberu v kW- Podhradie
Druh odberu
kW
stav r.2012
A Bytový fond b.j.
- elektricky vykur. b.j.
434,0
- návrh elektric. vykur. b.j.
- zostatok
327
Spolu :
761,0
B Rekreačné objekty
- ICHR stav
24
- ICHR návrh
Spolu :
24
C Občianska vybavenosť
- OÚ+KD
29
- obchod
24
- MŠ+ZŠ
15
- pohostinstvo
10
- ubytovňa
14
- ihrisko (šatne)
18
- verejné osvetlenie
12
Spolu :
122
D Výroba
- stav
290
- návrh
Spolu :
290
1.197
Celkom A+B+C+D

návrh r.2026
434,0
322
475
1.231,0
24
16
40
29
24
15
10
14
18
20
130
290
200
490
1.891

Tab. č. 15 Požiadavky územia na transformačný výkon v kVA - Podhradie
stav (kVA)
inštalovaný
potreba
výkon
územia
Podhradie

1450

1408

návrh (kVA)
inštalovaný
potreba
výkon
územia
2330

2225

V navrhovanom období do r.2026 pre 22 kV distribučné siete navrhujeme:
- demontáž VN linky v dĺžke cca 390 bm (prekážka budúcej zástavby v lokalite Sihoť)
- demontáž VN prípojky k TR č.3 v dĺžke 19 bm
- demontáž VN prípojky k TR č.1 v dĺžke cca 360 bm
- demontáž VN prípojky k TR č.2 v dĺžke cca 50 bm
- demontáž VN prípojky k TR č.4 v dĺžke cca 250 bm
Všetky uvedené prípojky k trafostaniciam budú nahradené VN zemným káblom vrátane napojenia nových
trafostaníc : TR č.5 ako aj koncovej trafostanice TR č.6. Celková dĺžka káblového vedenia bude 1700 bm.
Konfigurácia nových káblových podzemných rozvodov k existujúcim trafostaniciam ako aj navrhovaným TR.
Trafostanice 22/0,4 kV
Existujúce trafostanice navrhujeme nahradiť :
- TR č.3 – za kioskovú do 630 kVA ako priechodnú
- TR č.2 – za kioskovú do 400 kVA ako priechodnú
- TR č.1 – za kioskovú do 400 kVA ako priechodnú
- TR č.4 – za kioskovú do 400 kVA ako koncovú
Navrhujeme výstavbu nových trafostaníc:
- TR č.5 – ako kompaktnú do 250 kVA ako priechodnú
- TR č.6 – ako kompaktnú do 250 kVA ako koncovú
Poznámka: Trafostanica TR č.3 a TR č.2 budú mať VN vývody na existujúcu vzdušnú sieť, ktorá zostáva.
Tab. č. 16 Transformačné stanice 22/0,4 kVA
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Číslo TR

Výkon v kVA
umiestnenie TR
Stav
návrh
TR č.1 48/01
stožiarová - 400
kiosková - 400
obec - stred
TR č.2 48/02
betónová - 250
kiosková - 400
bytovky
TR č.3 48/03
stožiarová - 400
kiosková - 630
obec+hospodársky dvor
TR č.4 48/04
2 stĺpová - 400
kiosková - 400
obec-južný koniec
TR č.5 48/05/
kompaktná - 250
obec - Sihoť
TR č.6 48/06
kompaktná - 250
obec - východ
Spolu :
1450
2330
Uvedené transformačné stanice ako aj ich napojenie zemnými káblami VN sa budú budovať postupne podľa
požiadaviek na pribúdajúce odbery elektrickej energie.
Distribučné sekundárne rozvody
Novonavrhované sekundárne rozvody pre bytovú sféru, občiansku vybavenosť a výrobu budú budované ako
jednoduchá podzemná mrežová sieť.
Existujúce sekundárne rozvody v obci ako aj rozvody verejného osvetlenia budú postupne nahradzované
káblovými trasami.
B) Konské
Návrh elektrifikácie
Časť Konské je zásobovaná elektrickou energiou len z jednej trafostanice TR č.1-3 4/01 – betónová
s transformátorom 250 kVA. Existujúce sekundárne rozvody sú vzdušného prevedenia ako aj rozvody
verejného osvetlenia.
V návrhovom období do r.2026 navrhujeme:
- demontáž vzdušnej 22 kV prípojky do TR č.1-34/01 v dĺžke cca 190 bm
- demontáž betónovej trafostanice TR č.1-34/01
- položenie 22 kV zemného kábla od odbočného stĺpa do novej kioskovej trafostanice do 630 kVA o dĺžke
cca 210 bm
Existujúce sekundárne rozvody budú postupne nahrádzané káblovými trasami.
Ďalšia trafostanica TR č.2-34/02 je umiestnená nad obcou, prevedenie jednostĺpová – betónová
transformátorom 50 kVA. V navrhovanom období sa uvažuje s rozšírením výroby, ktoré si vyžiada výmenu
transformátora za 100 kVA.
Tab. č. 17 Základné východiskové údaje o riešenom území –Konské
etapizácia
vstupné údaje
Trvalo obývané byty/b.j. – ks
ICHR - stav
ICHR - návrh
celkom ICHR v r.2026
elektrické vykurovanie bytov - /ks
podielový príkon na byt (kW)
elektrické vykurovanie (kW/RD)

stav r.2012
24

návrh r.2026
24

10
14
1,8
14

17
27
19
2,2
14

Tab. č. 18 Prepočet elektrického príkonu podľa druhu odberu v kW- Konské
Druh odberu
stav r.2012
A Bytový fond b.j.
- elektricky vykur. b.j.
196
- návrh elektric. vykur. b.j.
- zostatok
18
Spolu :
214
B Rekreačné objekty
- ICHR stav
40
- ICHR návrh
Spolu :
40
C Občianska vybavenosť
44

kW
návrh r.2026
196
70
11
277
40
68
108
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D

- verejné osvetlenie
- návrh : dom sociálnych služieb
Spolu :
Výroba
- salaš
Spolu :
Celkom A+B+C+D

3,0
3,0

3,0
60
63

30

80

287

528

Tab. č. 19 Požiadavky územia na transformačný výkon v kVA - Konské
stav (kVA)
inštalovaný
potreba
výkon
územia
Konské

300

337

návrh (kVA)
inštalovaný
potreba
výkon
územia
730

621

Tab. č. 20 Transformačné stanice 22/0,4 kVA
Číslo TR
TR č.1 - 34/01
TR č.2 - 34/02
Spolu :

Výkon v kVA
Stav
stožiarová - 250
betónová - 50
300

návrh
kiosková - 630
betónová - 100
730

umiestnenie TR
obec - stred
výroba - salaš

Ochranné pásma
V zmysle § 43 zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších prepisov treba rešpektovať ochranné pásma od
krajných vodičov na každú stranu, resp. od elektrických staníc:, resp. od káblových podzemných vedení:
- 400 kV vedenie..........................25 m
- 220 kV vedenie..........................20 m
- 22kV vzdušné vedenie...............10 m
- 22 kV kábel v zemi.......................1,0 m
- trafostanica od konštrukcie........10 m
- transformovne VN/NN s vnútorným vyhotovením - OP je vymedzené oplotením, alebo obojstrannou
hranicou objektu elektrickej stanice
Zásady a regulatívy
- akceptovať navrhovaný 22 kV podzemný rozvod, umiestnenie trafostaníc, sekundárnych rozvodov
a verejného osvetlenia do navrhovaných plôch
- riešiť navrhovanú sekundárnu sieť pre sústredenú výstavbu IBV 1 kV zemnými káblami
- riešiť nové trasy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do navrhovaných plôch
Verejnoprospešné stavby
A) Podhradie
- demontáž 22 kV rozvodu – vzdušných prípojok k trafostaniciam
- demontáž trafostaníc TR č.1, č.2, č.3 a č.4
- výstavba nových 22 kV káblových sekundárnych vedení pre sústredenú výstavbu IBV a objekty OV,
vrátane rozvodov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do navrhovaných plôch
- výstavba nových trafostaníc TR č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6
B) Konské
- demontáž 22 kV prípojky k TR č.1-34/01
- demontáž trafostanice TR č.1-34/01
- položenie novej 22 kV káblovej prípojky k TR č.1-34/01
- výstavba nových 22 kV káblových sekundárnych vedení pre rekreačné objekty a objekty OV, vrátane
rozvodov verejného osvetlenia
- výstavba novej kioskovej trafostanice TR č.1-34/01 do 630 kVA
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13.3.2 Zásobovanie tepelnou energiou
A) Podhradie
Základné údaje o riešenom území
Obec Podhradie má plne decentralizovaný systém zásobovania tepelnou energiou. Bytová zástavba,
občianska vybavenosť a výroba je zabezpečená na báze zemného plynu naftového a elektrickej energie
v domových kotolniach, elektrokotolniach a akumulačkách, resp. v krboch ako doplnkový zdroj.
Návrh zásobovania tepelnou energiou
Údaje :
- trvalo obývané byty – stav .....................................................182 b.j.
- návrh nových bytov do r.2026...................................................34 b.j.
- počet bytov v r.2026...............................................................216 b.j.
- merná potreba tepla : 14 kW/b.j. a 98 GJ/b.j., ročne 1950 h/rok
- potreba tepla pre OV a výrobu- podľa P+R, PD, odhadom
Tab. č. 21 Nápočet potrieb tepelnej energie do r.2026 - Podhradie
Druh spotreby pre
stav r.2012
kW
GJ
1. Byty–stav - elektr. vykur (E)
434,0
3.038,0
Byty – návrh- elektr. vykur. (E)
Byty –stav – plynofik. (P)
1.585,5
14.798,0
Byty –návrh – plynofik. (P)
2.019,5
17.836,0
Spolu b.j.
2. Občianska vybavenosť
- MŠ+ZŠ (P)
59,0
414,0
- OÚ (P)
60,0
421,0
- pohostinstvo (P)
40,0
281,0
- obchod (E)
24,0
168,0
- športové zariadenie (E)
18,0
126,0
- agropenzión (P)
- agrofarma (P)
201,0
1.410,0
Spolu vybavenosť
3. Výroba – HD-kurčatá (P)
470,0
3.299,0
- HD – dobytok (P)
Spolu výroba :
470,0
3.299,0
Celkom:
2.690,5
22.545,0

návrh r.2026
kW
GJ
434,0
3.038,0
756,0
5.292,0
1.585,5
14.798,0
115,5
1.078,0
2.891,0
24.206,0
59,0
60,0
40,0
24,0
18,0
42,0
56,0
299,0
470,0
700,0
1.170,0
4.360,0

414,0
421,0
281,0
168,0
126,0
294,0
393,0
2.097,0
3.299,0
4.914,0
8.213,0
34.516,0

Súčasné a budúce potreby tepelnej energie budú riešené palivami na zemný plyn a elektrickou energiou.
Pre bytovú zástavbu sa odporúča zvýšiť percento elektricky vykurovaných bytov. Môžeme predpokladať, že
sa objavia aj objekty s čiastočným využitím solárnej energie pre prípravu TÚV ako doplnkovým zdrojom,
prípadne spaľovanie biomasy.
Tab. č. 22 Členenie palív v GJ pre návrhové obdobie r.2026 - Podhradie
etapa
Celková potreba
GJ
tuhé palivo
Súčasný stav
riešené územie (GJ)
22.545
Podiel palív (%)
100
Návrhové obdobie r.2026
riešené územie (GJ)
34.516,0
100
Podiel palív (%)

z toho
ZPN

elektr.energia

19.381
86

3.164
14

26.060
75,5

8.456
24,5

Z celkovej potreby tepla k r. 2026 – cca 34.516,0 GJ sa navrhuje riešiť 75,5% zemným plynom, podiel
elektriny na celkovej spotrebe v návrhovom roku vykazuje vzostup. Taktiež je potrebné zobrať do úvahy
využívanie solárnej energie konvertormi pre prípravu TÚV ako aj iné formy získavania tepelnej energie
z netradičných , novodobých druhov energií, čo bude mať priaznivý dopad na čistotu ovzdušia najmä
v zimnom období.
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B) Konské
Základné údaje o riešenom území
Časť Konské nie je plynofikovaná. Objekty občianskej vybavenosti tohto času nie sú, ale návrh uvažuje
s umiestnením domu sociálnych služieb v objekte bývalého OÚ pre cca 8-12 klientov. Pre uvedený objekt
navrhujeme elektrokotolňu. Existujúca bytová zástavba využíva domové kotolne, elektrokotolne, resp.
akumulačky a kozuby ako doplnkový zdroj.
Návrh zásobovania tepelnou energiou
Údaje :
- trvalo obývané byty – stav .......................................................24 b.j.
- návrh nových bytov do r.2026....................................................0 b.j.
- merná potreba tepla : 14 kW/b.j. a 98 GJ/b.j., ročne 1950 h/rok
- potreba tepla pre OV – dom sociálnych služieb – odhadom
Tab. č. 23 Nápočet potrieb tepelnej energie do r.2026 - Konské
Druh spotreby pre
stav r.2012
kW
GJ
1. Byty –stav - elektr. vykur (E)
196,0
1.372,0
Byty – návrh- elektr. vykur. (E)
Byty –stav – tuhé palivo. (T)
140,0
980,0
Byty –návrh – tuhé palivo (T)
Spolu b.j.
336,0
2.352,0
2. Občianska vybavenosť
- Dom sociálnych služieb
3. ICHR – stav
14,0
12,0
- návrh
Spolu ICHR :
14,0
12,0
Celkom:
350,0
2.364,0

návrh r.2026
kW
GJ
196,0
1.372,0
70,0
490,0
140,0
980,0
70,0
490,0
476,0
3.332,0
60,0
14,0
38,0
52,0
588,0

421,0
12,0
52,0
64,0
3.817,0

Tab. č. 24 Členenie palív v GJ pre návrhové obdobie r.2026 - Konské
etapa
Celková potreba
z toho
GJ
tuhé palivo
ZPN
elektr.energia
Súčasný stav
riešené územie (GJ)
2.364
980
1.384
Podiel palív (%)
100
42
58
Návrhové obdobie r.2026
riešené územie (GJ)
3.817
1.443
2.374
Podiel palív (%)
100
38
62
Z celkovej potreby tepla v r. 2026 – cca 3.817 GJ sa navrhuje riešiť 62% elektrinou, podiel pevných palív na
celkovej spotrebe v cieľovom roku vykazuje pokles.
13.3.3 Zásobovanie plynom
V r. 2002 bola obec Podhradie plynofikovaná. Jej miestna časť Konské nebola z ekonomického hľadiska
plynofikovaná.
3
Napájacím bodom je regulačná stanica VTL/STL s kapacitou 1000 m /hod., situovaná v obci Turčianska
Štiavnička. Z uvedenej RS je plyn dopravovaný cez samostatnú vetvu DN 75 LPE 0,4 MPa do Podhradia.
Distribučné rozvody DN 50 LPE sú trasované po celom zastavanom území obce. V súčasnosti je
evidovaných cca 150 odberateľov ZPN v IBV, občianskej vybavenosti a výrobe (HD). Využitie ZPN
navrhujeme komplexné, t.j. pre vykurovanie, prípravu TÚV, varenie a pečenie. Okrem toho spoločnosť
Farmavet s.r.o. pripravuje ďalšie objekty pre rozšírenie chovu hospodárskych zvierat. Uvedený trend bude aj
naďalej pokračovať aj v nových navrhovaných plochách rozvoja (IBV Sihoť) a objektoch občianskej
vybavenosti, ktoré si vyžiadajú rozšírenie plynového rozvodu.
Návrh zásobovania plynom
Vzhľadom na to, že v navrhovanom území existujú energetické rozvody (existujúce a navrhované
trafostanice a sekundárne rozvody), navrhujeme dvojcestné zásobovanie. Novo navrhované plynové
rozvody STL DN 50 LPE v dĺžke cca 790 bm, budú napojené na existujúce. Trasovanie rozvodov
navrhujeme umiestniť vo verejných plochách, chodníkoch a zelených pásoch. Navrhovaná konfigurácia trás
dáva predpoklad na bezproblémovú prevádzku.
V obci Podhradie evidujeme prevádzkový sklad na 25 kg PB fľaše (Ul.9.mája).
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.
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Základné údaje o riešenom území
- trvalo obývané byty – stav..........................................................182 b.j.
- návrh nových b.j...........................................................................34 b.j.
- spolu b.j. v r.2026.......................................................................216 b.j.
- počet plynofi. bytov: stav..........................................................151 b.j.
návrh..........................................................11 b.j
spolu.........................................................162 b.j.
3
- spotreba ZPN/RD............................................................................1,6 m /hod.
3
- spotreba ZPN/rok.........................................................................3.500 m /rok
Poznámka:
Pri existujúcom dvojcestnom zásobovaní energiami (ZPN+ elektrická energia) pre IBV, občiansku
vybavenosť a výrobu pre budúcich odberateľov, budú rozhodujúce ekonomické faktory vzhľadom na
aktuálnu a budúcu cenovú reláciu dodávateľov energií.
Tab. č. 25 Nápočet ZPN podľa druhu odberu
rok 2012

rok 2026

druh odberu
3

bytový odber
stav 151 b.j.
návrh11 b.j
Spolu :
Vybavenosť - stav
MŠ+ZŠ
pohostinstvo
obecný úrad
Vybavenosť - návrh
agropenzión
agrofarma
Spolu :
Výroba
stav
návrh
Spolu:
Celkom :

3

3

3

m /hod

tis. m /rok

m /hod

tis. m /rok

241,6
241,6

528,5
528,5

241,6
19,2
260,8

528,5
42,0
570,5

6,0
4,0
3,0

12,0
8,0
6,0

8,0
6,0
6,0

15,0
12,0
12,0

13,0

26,0

4,0
4,0
28,0

8,0
8,0
55,0

48,0
48,0
302,6

86,4
86,4
690,9

48,0
66,6
114,6
403,4

86,4
119,8
320,8
947,3

Ochranné a bezpečnostné pásma
V zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je potrebné dodržať :
o Ochranné pásmo :
STL a NTL plynovody v obci......................................1 m od potrubia na obe strany
STL a NTL plynovody vo voľnom teréne..................... 4 m od osi potrubia na obe strany
o Bezpečnostné pásmo :
STL a NTL plynovody v obci......................................určí prevádzkovateľ
STL a NTL plynovody vo voľnom teréne.................... 10 m od osi potrubia na obe strany
Zásady a regulatívy
- rešpektovať existujúci a navrhovaný systém zariadení a rozvodov zemného plynu v zmysle návrhu
Verejnoprospešné stavby
- trasy všetkých líniových vedení pre zásobovanie zemným plynom vrátane ochranných pásiem
- pri výstavbe nových úsekov do navrhovaných lokalít, tieto zokruhovať s existujúcimi rozvodmi STL
13.3.4 Pošta a zariadenie telekomunikácií
Súčasný stav
Poštové služby (podacie a dodávacie) sú zabezpečované cez poštovú prevádzku v objekte pošty
v Sučanoch. Podľa organizačného poriadku pošta v Sučanoch prislúcha pod regionálne centrum RPC
Prievidza.
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Z hľadiska telekomunikačného členenia obec Podhradie patrí pod primárne centrum sieťovej infraštruktúry
Martin (CSI-MA) a následne do sekundárneho centra (RCSI-Žilina).
V obci Sučany je zriadená digitálna ústredňa RSU, ktorá je kapacitne vyťažená. Z ústredne je položený
spoločný spojovací kábel smerom na Podhradie, ktorý pri lokalite „Schádzaná“ má vysadenú odbočku pre
MTS turčianska Štiavnička.
Miestna telefónna sieť (MTS) v Podhradí bola zrekonštruovaná v r.1995 metalickými káblami. Hlavný
káblový rozvod sleduje prístupovú komunikáciu do Podhradia a je ukončený v objekte OWN pri Obecnom
úrade. Telefónni účastníci sú pripojení cez káblové skrine a závesné vedenia.
Ďalší správca, ktorý má v riešenom území telekomunikačnú trasu (DOK) je spoločnosť Orange, a.s.
Bratislava z r.2005, označená ako ROC-031-MT/RK.
Časť Konské je napojená na RSU Turany cez Krpeľany a Nolčovo vzdušným závesným káblom, ktorý končí
v Konskom.
Návrh riešenia – pošta
Pre poštovú prevádzku v Sučanoch nie sú t.č. definované žiadne rozvojové programy. Rozvoj poštovej
prevádzky je v kompetencii Slovenskej pošty a.s. Žilina.
Návrh riešenia - telekomunikácie
Návrh rozvoja telekomunikačných zariadení vychádza z predpokladu 60% telefonizácie bytov, resp. 1,5 HTS
na byt (pre návrhové obdobie r.2026).
Tab č. 26 Nápočet HTS pevnej telefónnej siete
členenie HTS
Bytové stanice – 60% b.j.
- návrh - 34b.j.
- nebytové stanice
Spolu :

stav
126
8
134

návrh
126
51
16
193

Tab. č.27 Telefónna hustota
ukazovateľ
Počet obyvateľov
Počet HTS
Hustota HTS v %

stav
660
134
20

návrh
771
193
25

Pre zabezpečenie telefonizácie riešeného územia obce do r.2026 je potrebné:
- rozšírenie kapacity RSU Sučany na predpokladaný počet HTS
- rozšírenie počtu prípojných vedení na cca 200 PP – to riešiť formou pripokládky k existujúcemu
prepojovaciemu káblu
- rozšírenie MTS do plôch s navrhovanou výstavbou
- pripojenie účastníkov v navrhovanej sústredenej zástavbe – lokalita Sihoť -, toto riešiť cez káblové
prípojkové skrine, resp. z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým vedením
- nahradenie vzdušného telefonického rozvodu káblovou telekomunikačnou sieťou
- pre nové telekomunikačné rozvody odporúčame použiť optické káblové trasy
Diaľkové telefónne káble
Cez katastrálne územie obce Podhradie je trasovaná DOK Martin – Ružomberok.
Ochranné pásma
V zmysle zákona č.610/2003 Z.z. pre ochranu trás optických a metalických káblov v území treba rešpektovať
a dodržať ochranné pásmo1,5 m od trasy ich pokládky.
Zásady a regulatívy
- rozšíriť kapacitu RSU Sučany na predpokladaný počet HTS
- rozšíriť počet prípojných vedení na cca 200 počet párov – to riešiť formou pripokládky k existujúcemu
prepojovaciemu káblu
- rozšíriť MTS do plôch s navrhovanou výstavbou
- rešpektovať trasy prípojných a distribučných trás telekomunikačných rozvodov, vrátane ochranného
pásma, nachádzajúcich sa v k. ú. obce
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Verejnoprospešné stavby
- plochy všetkých líniových vedení a objektov stavieb pre telekomunikácie (telekomunikačné objekty –
centrum obce+piliere na začiatku ulíc), vrátane ich ochranných pásiem
- výstavba MTS rozšírením do plôch s novou zástavbou IBV a objektov občianskej vybavenosti
13.3.5 Požiadavky civilnej ochrany
- spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. e) zákona č.42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany.
- spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb
riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 16 ods. 1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany.
- nehnuteľnosti neumiestňovať do:
a) územia vymedzeného hranicu 50 - ročnej resp. 100 ročnej vody z miestnych vodných tokov,
b) zosuvného územia.
individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu
a prevádzkovanie priemyselných zón.
B14. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
14.1 Ovzdušie
Riešené územie sa nachádza cca 14,0 km východne od priemyselnej aglomerácie Martin – Vrútky.
V riešenom území sa nenachádzajú prevádzky, ktoré by spôsobovali výrazné znečistenie ovzdušia. Tieto
pochádzajú skôr zo vzdialenejších zdrojov väčších miest ako Martin, Žilina, Ružomberok. Zdrojom
znečistenia ovzdušia sú skôr lokálne kúreniská (hlavne počas zimnej vykurovacej sezóny a zhoršených
rozptylových podmienok) a do určitej miery nadmerná doprava na ceste I/18 prechádzajúcej ponad
katastrálne územie a aj samotná cesta prechádzajúca obcou – vzhľadom však na to, že nejde o hlavný ťah,
frekvencia na nej nevytvára významné zhoršenie ovzdušia riešeného územia.
Podľa konzultácií na OÚ Martin, odbor životného prostredia, sa na území obce nenachádzajú žiadne stredné
zdroje znečisťovania ovzdušia. Sú tu len malé zdroje, väčšinou plynofikované, ktoré nemajú podstatný vplyv
na kvalitu ovzdušia.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia (smrad) je hospodársky dvor a spaľovanie uhlia v domových kotolniach.
14.2 Ochrana povrchových a podzemných vôd
Voda je nenahraditeľnou zložkou životného prostredia všetkých rastlinných a živočíšnych ekosystémov
a mnohých technologických procesov. Škody na životnom prostredí spôsobuje nielen jej nerovnomerný
výskyt v priestore a čase, ale aj jej kvalita. Výskyt vody ovplyvňujú prírodné podmienky. Jej kvalitu
ovplyvňuje predovšetkým ľudská činnosť v území s negatívnym alebo pozitívnym dopadom.
Preto je správanie sa človeka pri nakladaní s vodami legislatívne usmerňované. Hlavným právnym
predpisom je zákon č. 364/2004 Z. z. v znení novelizácie 384/2009 Z. z. O vodách – vodný zákon, v znení
neskorších predpisov.
14.2.1 Legislatívna ochrana vôd
Ochrana vodného bohatstva vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z. z. v znení novelizácie 384/2009 Z. z.
O vodách – vodný zákon a delí sa podľa stupňa a spôsobu ochrany na :
- všeobecnú ochranu, platnú pre celé územie SR. Predstavuje povinnosť vyžiadania povolenia
vodohospodárskeho orgánu pri nakladaní s vodami podľa § 8 vodného zákona. V katastrálnom území
obce sa jedná o povolené odbery
- širšiu, regionálnu ochranu – na katastrálne územie sa nevzťahuje
- sprísnenú, špeciálnu ochranu – vyplýva z § 30, § 31 zákona č. 384/2009 Z. z. a realizuje sa formou
stanovenia pásiem hygienickej ochrany ( PHO ) pre všetky využívané zdroje pitnej vody a § 65 odst. 13
Národnej rady SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1988 Z. z. a realizuje
sa formou vyhlásenia ochranných pásiem (OP) pre prírodné liečivé zdroje.
V katastrálnom území obce sa jedná o PHO zdrojov pitnej vody v Hlavnej doline a v lokalite „Pri Močidle“
v miestnej časti Konské.
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14.2.2 Zdroje znečistenia vôd
Vzhľadom na to, že obec nie je napojená na kanalizáciu a v najbližšom období 5 rokov nebude kanalizácia
ani ČOV vybudovaná, naďalej bude dochádzať k potenciálnemu znečisťovaniu vodného toku splaškami
z domov, resp. únikom z domových žúmp. Potenciálnym zdrojom možného znečistenia vodného toku je
stekania dažďovej vody z objektu poľnohospodárskeho podniku, prípadne havarijné úniky škodlivých látok
z mechanizácie používanej v lesníctve. Ďalším zdrojom možného znečistenia a zanášania toku sú splachy
pôdy do toku z nevhodne realizovaných lesohospodárskych aktivít, ďalej z plôch postihnutých preháňaním
hospodárskych zvierat na miesta pastvy, ako aj voľba nevhodných foriem obhospodarovania pôd a výskyt
čiernych skládok odpadov (prevažne komunálny a stavebný odpad).
S ochranou a kvalitou vôd úzko súvisia zdroje znečistenia vôd. Zdrojom znečistenia vôd v území je
produkcia tekutých a pevných odpadov. Nie všetky splaškové vody od individuálnych producentov sú
akumulované vo vodotesných žumpách.
Medzi potenciálne zdroje znečistenia môžeme zaradiť aj :
 areál poľnohospodárskej výroby ( živočíšna výroba )
 žumpy a septiky
14.2.3 Ochrana územia pred povodňami
Vzhľadom na možné prívalové dažde a povodne v rámci zastavaného územia obce je potrebné rešpektovať
pri rozvoji územia:
- zákon č.7/2010 o ochrane pred povodňami
- vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia vodných tokov
- nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy (vytvárajú hlboké koľaje urýchľujúce odtok
dažďovej vody z krajiny)
- vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania, nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest-odľahlé
časti lesov by mali zostať ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese
- neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov
- je potrebné zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov – stanoviť pás ktorý by ostal ako TTP alebo
brehový porast
14.3 Nakladanie s odpadmi
Podľa programu odpadového hospodárstva obce Podhradie sa v obci produkujú tieto odpady
v nasledovných množstvách:
Kód
Názov
Kateg Množstvo
Z toho odpad v t
Mater. energ Skládk. Iné
odpadu
odpadu
ória
v t
yuž.
odpad
využ.
u
200139 plasty - PET
O
4
4
1,2
0,48
2,32
200101 papier a lepenka
O
13
13
8,45
0,65
3,9
200133 batérie a akumulátory s Pb2Hg
N
0,5
0,5
0,475
0,025
200126 odpadové oleje
N
0,25 0,25 0,125 0,125
200121 odpady so žiariviek
N
0,25 0,25
0,003 0,247
200101 Odpady z viacvrstvových
O
1
1
0,18
0,1
0,72
materiálov (okrem r.1)
200136 Vyradené elektric.a elektronické
N
0,5
0,5
0,25
0,075 0,175
zariadenie s obs.NL
200139 Odpady z plastov - PE
O
0,5
0,5
0,15
0,06
0,29
200139 Odpady z plastov - PP
O
0,5
0,5
0,15
0,06
0,29
200139 Odpady z plastov - PS
O
0,5
0,5
0,15
0,06
0,29
200139 Odpady z plastov - PVC
O
0,5
0,5
0,25
0,25
50
200102 Odpady zo skla
O
8
8
4,8
3,2
200201 Biologicky rozložiteľný odpad
O
38
38
7,6
1,9
28,5
200140 Kovový odpad
O
2,5
2,5
1,75
0,75
200301 zmesový komunálny odpad
O
30
30
30
ODPADY SPOLU
O + N 100 100 25,53 3,435 70,613 0,422
Mimoriadne nepriaznivý je súčasný stav vo využívaní a likvidácii tuhého komunálneho odpadu, s ktorým má
obec problém. Jednou z ciest ako by mohla obec uvedený problém riešiť je separovaný zber, ktorý
v súčasnosti uskutočňuje v nedostatočnej miere. Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje firma
BRANTNER Fatra s.r.o. Martina ukladá ho na skládku Martin – Kalnô. Zneškodňovanie odpadov zo žúmp
zabezpečuje BRANTNER Fatra s.r.o. Martin odvozom do ČOV Vrútky. Obec vytvorila podmienky
a zabezpečovala zber:
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- papiera za účelom jeho materiálového zhodnotenia
- skla za účelom jeho materiálového využitia
- objemového odpadu 1x za rok
- a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby obecnej zelene
V katastrálnom území sa nachádzajú aj nepovolené skládky odpadu v Hlavnej doline. Obec o nich vie
a priebežne ich likviduje.
Je možné skonštatovať, že obec nemá nový program odpadového hospodárstva, lebo tento sa odvíja od
nadradeného dokumentu, ktorý v súčasnosti nie je vypracovaný.
Ciele odpadového hospodárstva :
1. Obec osvetovou činnosťou, prostredníctvom poslancov obce, miestneho rozhlasu, vzdelávacích
materiálov, resp. motivačných akcií vyvolá u občanov záujem o riešenie ekologických otázok
a zainteresuje ich na zapojení sa do separovaného zberu vyberaných zložiek komunálneho odpadu.
2. Obec vytvorí podmienky pre zber druhotných surovín – zberového papiera, PET fliaš, železného šrotu
kalendárovým zberom.
3. Obec zabezpečí dostatočný počet zberových kontajnerov pre zber odpadového skla a pravidelný odvoz
vyseparovanej suroviny do zberne.
4. Obec zabezpečí kalendárovým zberom zber nebezpečných zložiek KO.
5. Obec zabezpečí kalendárovým spôsobom mobilný zber nebezpečných zložiek KO.
6. Obec zabezpečí kalendárovým zberom zber veľkoobjemového odpadu.
14.4 Hluk
Zdrojom hluku v obci je najmä doprava po ceste č.III/018093. Vzhľadom na prejazdnú polohu obce
a umiestnenie obce mimo hlavných dopravných ťahov, nie je dopravné zaťaženie také veľké, aby bolo treba
uvažovať o špeciálnych protihlukových opatreniach. Účinky hluku možno zmierniť stavebnými úpravami
objektov použitím zvukovoizolačných okien a dverí, omietok, zmenou dispozície, oplotením.
B15. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH
PRIESTOROV
V katastrálnom území obce sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Podhradie nad Váhom,
tehliarske suroviny (4374)“ určené pre ST, akciová spoločnosť „v likvidácii“, Žilina.
- vzhľadom na predpokladané využívanie ložiska nie je možné územie v blízkosti LNN využívať na
obytné, príp. rekreačné účely.
B16. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
V katastrálnom území obce si zvýšenú ochranu vyžadujú plochy súvisiace s návrhom ochrany území
stanovených v R-ÚSES, zapracovaných v KEP a s následným prevzatím do návrhu ÚPN – O Podhradie.
Jedná sa o územia, ktoré sú súčasťou samostatnej kapitoly :
 biokoridory nadregionálne, regionálne a lokálne
 genofondové lokality
 biocentrá
 OP NP Veľká Fatra
 OP CHVÚ Veľká Fatra
Tieto ekologicky hodnotné územia je potrebné chrániť pred poškodením, nevhodnými zásahmi, zničením –
napr. odvodnením, zasypaním, ap.
V riešenom území sa nachádzajú záplavové územia. Je potrebné zadať spracovanie záplavového územia
príslušným orgánom štátnej správy.
V katastrálnom území obce sú evidované zosuvné územia (viď výkres č.2 KÚN M 1:10000, grafická príloha).
Tieto plochy si vyžadujú zvýšenú ochranu v súlade s Vyhláškou MŽP č.55/2001 Z.z., § 12 odst. 4, písm. o).
V predmetnom území je evidované staré banské dielo (výkres č.2, 3), ktoré je plochou vyžadujúcou si
zvýšenú ochranu v súlade Vyhláškou MŽP č.55/2001 Z.z., § 12 odst. 4, písm. o.
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B17. VYHODNOTENIE
DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

INÝCH

NÁVRHOV NA

17.1 Použité podklady
 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 Spoločné metodické usmernenie pre orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy a orgány územného
plánovania vo vzťahu na účinnosť zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy, ktoré vydalo MVRR SR dňa 11.08.2004,
 Nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z.,
 urbanistické riešenie ÚPN-O Podhradie a časť Konské,
 mapové podklady m = 1:5000 s vyznačenými hranicami a 7 miestnym kódom BPEJ
17.2 Predmet stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde v ÚPN-O
PODHRADIE a časť KONSKÉ
V k. ú. obce Podhradie sú zábery PP na bývanie riešené hlavne v zastavanom území obce, vzhľadom na
obmedzené možnosti rozvoja (zosuvné územia, siete technickej infraštruktúry, ap.). V k. ú. Konské sú zábery
PP riešené len v rámci zastavaného územia a to na rekreačné bývanie. Rozvoj obce nie je možný bez toho,
aby sa zaberali aj osobitne chránené pôdy, vzhľadom na fakt, že v zastavanom území a v priamej
nadväznosti naň sa vyskytujú len tieto pôdy. Navrhované rozvojové plochy priamo nadväzujú na doterajšiu
zástavbu. Mimo zastavaného územia v k. ú. Podhradie je navrhnutý len rozvoj pre funkčné využitie bývania
v rodinných domoch (lokalita Sihoť).
Záber poľnohospodárskej pôdy je vypracovaný v zmysle požiadaviek dotýkajúcich sa ochrany PP
ustanovených v zákone o ochrane a využívaní PP Zbierka zákonov č. 220/2004.Predmetom vyhodnotenia
záberov poľnohospodárskej pôdy sú vyplývajúc s urbanistického návrhu lokality, ktoré sú v grafickej časti
vyznačené vo výkresoch č.7, č.7a Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
poľnohospodárskej pôde.
Výkresy č.7, č.7a sú v územnom rozsahu v m = 1: 2 000. Plochy sú označené poradovými číslami záberov
č.1 – č. 21 vo výkrese č.7 a č.22 – č.26 vo výkrese 7A s vyznačením druhu pozemku a skupiny kvality
poľnohospodárskej pôdy, aktuálneho 7 miestneho kódu BPEJ.
V tabuľke č.1 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde – navrhované lokality sú vyhodnotené lokality ktoré si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy podľa
návrhu ÚPN-O Podhradie a časť Konské.
V katastrálnom území Podhradie sa navrhuje záber poľnohospodárskej pôdy o výmere 3,64 ha
a v katastrálnom území Konské sa navrhuje záber 0,6 ha poľnohospodárskej pôdy.
Pri výpočte záberov v lokalitách určených pre výstavbu rodinných domov sa výmera záberov znižuje len na
výmeru zástavby rodinných domov a prístupové komunikácie, cca 40%z celkovej výmery lokality.
17.3 Pôdne pomery a kvalita pôdy
Pôdy dotknuté navrhovaným záberom sú prevažne na
miernych svahoch. Z hľadiska hodnotenia
typologicko-produkčných kategórií prevládajú v riešenom území produkčné trvalé trávne porasty a menej
produkčné trvalé trávne porasty. V záberoch pre nepoľnohospodárske využívanie sú zastúpené orné pôdy,
trvalé trávne porasty a záhrady.
Podľa zák. č. 57/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, je potrebné chrániť najkvalitnejšiu pôdu v katastrálnom území. Podľa Nariadenia
vlády SR č.58/2013 Z.z. v katastrálnom území Podhradie sú to poľnohospodárske pôdy nasledovných BPEJ
: 0701001, 0802012, 0806042, 0887545, 0889512, 0906012, 0969532, 0987443, 0989542, 0989545,
0990462, 0990562, 1068242 a v katastrálnom území Konské 0889245, 0889512, 0989542, 0989545.
Pôdne typy dotknuté záberom podľa ÚPN-O Podhradie a časť Konské zaradené podľa kódu BPEJ:
BPEJ
Pôdne typy
0802012

Fluvizeme /nivné pôdy/ typické karbonátové, stredne ťažké pôdy slabo skeletovité

0906012

Fluvizeme /nivné pôdy/ typické, stredne ťažké pôdy slabo skeletovité

0963212

pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletovité, stredne hlboké kambizeme typické /
hnedé pôdy / na minerálne bohatých zvetralinách flyša

0969532

Kambizeme pseudoglejové na flyiš, pôdy stredne ťažké, slabo skeltovité, stredne
hlboké
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0882775
0989545
0889245
0889442
0989542
0990462
0992783

pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletovité, všetky hĺbky kambizeme /typ/
na flyši na výrazných svahoch
Pseudogleje typické na polygénych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké
pôdy oglejené, slabo skeletovité
Pôdy na vápencoch a dolomitoch, rendziny typické, plytké, stredne ťažké
až ťažké
Pôdy na vápencoch a dolomitoch, rendziny typické, na výrazných svahoch stredne
ťažké až ťažké / veľmi ťažké /

17.4 Charakteristika lokalít
Lokalita č. 1
je určená pre šport o celkovej výmere záberu 0,15 ha, poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu
BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 2
Je určená pre výstavbu novej komunikácie o celkovej výmere záberu 0,80 ha poľnohospodárskej pôdy,
zaradená podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 3
Je určená pre výstavbu novej komunikácie o celkovej výmere záberu 0,75 ha poľnohospodárskej pôdy,
zaradená podľa kódu BPEJ do 7.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 4
je určená pre výstavbu rodinných domov o celkovej výmere 0,12 ha, z toho sa navrhuje záber o výmere
0,06ha poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu BPEJ do 7.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 5
je určená pre výstavbu rodinných domov o celkovej výmere záberu 0,08 ha, poľnohospodárskej pôdy,
zaradená podľa kódu BPEJ do 7.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 6
je určená pre výstavbu rodinných domov o celkovej výmere 0,15 ha, z toho sa navrhuje záber o výmere
0,08ha poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu BPEJ do 7. a 9. skupiny v katastrálnom území
Podhradie.
Lokalita č. 7
je určená pre občiansku vybavenosť o celkovej výmere záberu 0,38 ha poľnohospodárskej pôdy zaradená
podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 8
je určená pre rekreačnú lúku s drobnou vybavenosťou (altánky, chodníčky, infotabule, ohniská, ap.) o
celkovej výmere 0,32 ha, z toho sa navrhuje záber pre menšie prvky vybavenosti o výmere 0,01 ha
poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 9
je určená pre plochy bývania v rodinných domoch a prístupové komunikácie o celkovej výmere 1,86 ha,
z toho sa navrhuje záber o výmere 0,73 ha poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu BPEJ
do6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 10
je určená pre výstavbu rod. domu o celkovej výmere záberu 0,04 ha, poľnohospodárskej pôdy, zaradená
podľa kódu BPEJ do 7.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 11
je určená pre výstavbu rodinných domov o celkovej výmere záberu 0,08 ha, poľnohospodárskej pôdy,
zaradená podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 12
je určená pre výstavbu rod. domu o celkovej výmere záberu 0,04 ha, poľnohospodárskej pôdy, zaradená
podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 13
je určená pre občiansku vybavenosť o celkovej výmere záberu 0,07 ha, poľnohospodárskej pôdy,
zaradená podľa kódu BPEJ do 7.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 14
je určená pre dopravnú plochu o celkovej výmere záberu 0,01 ha, poľnohospodárskej pôdy, zaradená
podľa kódu BPEJ do 8.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokality č. 15 - 19
sú určené pre bývanie v rodinných domoch o celkovej výmere 0,36 ha, z toho sa navrhuje záber o výmere
0,28ha poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu BPEJ do 6. a 9. skupiny v katastrálnom území
Podhradie.
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Lokalita č. 20
je určená pre občiansku vybavenosť o celkovej výmere záberu 0,06 ha, poľnohospodárskej pôdy, zaradená
podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokalita č. 21
je určená pre výstavbu rod. domu o celkovej výmere záberu 0,02 ha, poľnohospodárskej pôdy, zaradená
podľa kódu BPEJ do 6.skupiny v katastrálnom území Podhradie.
Lokality č. 22 – 26
sú určené pre rekreačné bývanie o celkovej výmere 1,50 ha, z toho sa navrhuje záber o výmere 0,6ha
poľnohospodárskej pôdy, zaradená podľa kódu BPEJ do 8.a 9. skupiny v katastrálnom území Konské.
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
navrhované lokality
Lok. Katastrálne Funkčné Výmera
Predpokladaná výmera
číslo
územie
využitie lokality
poľnohospodárskej. pôdy
celkom Výmera
z toho
v ha
kód/skupina
výmera
v ha
BPEJ
v ha
1.

2.

4.

5.

0,15

0,15

0,80

0,80

0,75

0,75

4

komunikác
ia
komunikác
ia
IBV

0,12

0,06

5

IBV

0,08

0,08

6

IBV

0,15

0,08

1
2
3

3.
šport

6.
0802012
6
0802012
6
0969532
7
0969532
7
0963212
7
0969532
7
0992783
9
0802012
6

7.

Užívateľ Vybudova Časová
poľnohos
-né
etapa
pod. pôdy hydromel. realizác.
zariadenia
9.
-

10.
I. etapa

0,80

áno

I. etapa

0,75

áno

I. etapa

0,06

-

I. etapa

0,08

-

I. etapa

0,04

-

I. etapa

0,38

-

I. etapa

-

I. etapa

-

I. etapa

0,04

-

I. etapa

0,15

8.
fyz. osoby
a iní

0,38

0,38

0,32

0,01

0802012
6

0,01

1,86

0,73

0,73

IBV

0,04

0,04

IBV

0,10

0,08

12

IBV

0,04

0,04

13

0,07

0,07

0,07

-

I. etapa

0,01

0,01

0990462
8

0,01

-

I. etapa

15

občianska
vybavenos
ť
Dopravná
plocha
IBV

0802012
6
0989542
7
0802012
6
0802012
6
0989542
7

0,07

0,07

0992783
9

0,07

-

I. etapa

16

IBV

0,04

0,04

0,04

-

I. etapa

17

IBV

0,02

0,02

0,02

-

I. etapa

18

IBV

0,07

0,07

0906012
6
0906012
6
0906012
6

0,07

-

I. etapa

19

IBV

0,16

0,08

0,08

-

I. etapa

20

občianska
vybavenos
ť
IBV

0,06

0,06

0906012
6
0906012
6

0,06

-

I. etapa

0,02

0,02

0906012
6

0,02

-

I. etapa

5,31

3,64

8

10
11

14

21

Podhradie

9

Lokality 1 - 21 v kat. území
Podhradie
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11.

0,04

Občianska
vybavenos
ť
Rekreačná
lúka
s drobnou
vybavenos
ťou
IBV

7

pôde –

0,04
0,08

3,64
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1.

2.

Konské

23

25

3.
Rekreačné
bývanie
Rekreačné
bývanie

22

24

Funkčné
využitie

Rekreačné
bývanie
Rekreačné
bývanie

Výmer
Predpokladaná výmera
Užívateľ
Vybudova- Časová
a
poľnohospodárskej. pôdy
poľnohospo
né
etapa
lokalit Výmera
d. pôdy
hydromel. realizác.
z toho
y
zariadenia
kód/skupin výmera
celko
v ha
a
v ha
m
BPEJ
v ha
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0,16

0,07

0,20

0,09

0,11
0,77

26

Rekreačné
0,26
bývanie
Lokality č. 22 –č. 26 v kat. 1,50
území
Konské
Lokality v kat. území
Podhradie a Konské
č.1 – č.26 spolu

6,81

Konské

Lok. Katastrá
číslo
lne
územie

0,04
0,30

0,10

0889245
8
0889245
8
0889442
8
0882775
9
0889245
8
0882775
9
0989545
8

0,07

fyz. osoby
a iní

0,08

-

Poznámka

11.

I. etapa

-

0,01
0,04

-

0,10

-

0,20
0,10

0,60

0,60

4,24

4,24

fyz. osoby
a iní

-

I. etapa

Celkový predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy je spolu v k. ú. Podhradie a k. ú. Konské cca 4,24
ha.
B18. HODNOTENIE
NAVRHOVANÉHO
RIEŠENIA
Z HĽADISKA
ENVIROMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Návrh rozvoja obce vychádza z nasledujúcich podkladov :

zo záväzných vstupov z ÚPN VÚC Žilinského kraja

zámerov obce

zámerov investorov

požiadaviek, formulovaných v schválenom zadaní pre spracovanie Územného plánu obce Podhradie
Obec Podhradie sa nachádza vo vzdialenosti cca 14 km od okresného mesta Martin, ktoré je ťažiskom
osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu. Vzhľadom na zachované prírodné prostredie je územie
atraktívne pre bývanie a prímestskú rekreáciu obyvateľov Martina. V súčasnej dobe je zvýšený záujem
o výstavbu rodinných domov. Pôvodné zastavané územie má pomerne obmedzené plochy pre samotný
rozvoj obce. Nové rozvojové plochy sú vo väčšej miere navrhnuté vo väzbe na zastavané územie, ale
rešpektujú súčasnú zástavbu a nadväzujú na ňu. Nové obytné plochy sú navrhnuté prevažne severo
východnej časti obce.
Katastrálne územie má dobré podmienky pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
Možnosti rozvoja sídla obmedzuje z východnej strany umiestnený hospodársky dvor, OP Národného parku
Veľká Fatra a CHVÚ Veľká Fatra a nedostatočné plochy pre rozvoj v rámci zastavaného územia.
Budúci rozvoj obce by mal byť založený na rozvoji obytnej a rekreačnej funkcie pri zachovaní
poľnohospodárskej a lesnej výroby. Zistené rozvojové zámery sa nachádzajú hlavne ne plochách TTP,
v priamom dotyku so zosuvným územím. Rozvoj malých nezávadných výrobných prevádzok a výrobných
služieb je vhodný v časti areálu PD (pozdĺž komunikácie), ktorý môže mať v časti zmenenú funkciu na
agroturistickú.
Rozvoj rekreačnej funkcie je navrhnutý najmä v časti Konské, kde sa postupne transformuje bývanie na
rekreáciu a záhradkárenie. Uvedený priestor je z hľadiska budúceho rozvoja prímestských rekreačných
aktivít veľmi perspektívny.
Vzhľadom na uvažovaný rozvoj rekreačnej a obytnej funkcie je dôležité zachovať prírodné hodnoty územia
a zveľadiť krajinu okolo obce. Územný plán vymedzuje kostru ekologickej stability, navrhuje dotvoriť
poľnohospodársku krajinu alejami, začleniť poľnohospodárske areály a zónu výroby a služieb do krajiny
pomocou vysokej a nízkej zelene.
Dôsledným zberom druhotných surovín, zneškodňovaním odpadov, novou funkčnou náplňou v časti HD
v priamom dotyku s obytným územím, ap. dôjde k zlepšeniu životného prostredia.
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Poľnohospodárska činnosť a hospodárenie v lesoch musia akceptovať ekologické prístupy a princípy trvalo
udržateľného rozvoja.
Vytvorením možností pre výstavbu chalúp a chát, pre zmenu v časti existujúceho hospodárskeho dvora agroturistika, pre nové nezávadné výrobné prevádzky a služby sa zlepší ekonomická základňa obce, ako aj
demografická a sociálna situácia v obci.
B19. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI
19.1 Zásady a regulatívy priestorového a funkčného využívania územia
- rešpektovať základné funkčné členenie územia v súlade s výkresom č.2-Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a
VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:10 000, č.3-Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres
ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Podhradie a č. 3A-Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres
ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Konské,
- za hlavnú kompozičnú os považovať- cestu III/018093 v jej centrálnej polohe od ZŠ po OÚ,
- za ťažiskový verejný priestor považovať priestor verejnej zelene - parku v centrálnej polohe obce,
ťažiskový priestor dotvoriť drobnou architektúrou,
- rozvoj obce zamerať na rozvoj obytnej, agroturistickej a rekreačnej funkcie pri zachovaní lesnej
a poľnohospodárskej výroby,
- v rámci ZÚ rešpektovať charakter a mierku pôvodnej zástavby (šírka parciel, dlhé lány, mierka ap.),
- v obytnom území pripustiť rekreáciu, občiansku vybavenosť a služby ako doplnkovú funkciu,
- navrhovaná obytná funkcia– prevažne vo forme IBV - bude nadväzovať na existujúcu, s dôrazom na
skompaktnenie urbanistickej štruktúry,
- v obytnom území rešpektovať pamätné miesta a pamätné objekty dokumentujúce históriu obce,
- v obytnom území nepripustiť hlučné a nehygienické prevádzky a služby zaťažujúce životné prostredie,
- v obytnom území nepripustiť prevádzky náročné na dopravnú obsluhu a parkovanie,
- prevládajúci typ stavebnej činnosti budú predstavovať novostavby, doplnkový typ – prestavby,
prístavby a nadstavby,
- v maximálnej možnej miere zachovať súčasné plochy a objekty zariadení občianskeho vybavenia,
- pri stavebnej činnosti rešpektovať vyhlášku MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
- rozvoj plôch verejnej zelene smerovať do ťažiskovej polohy obce, do lokality Dvoriská, do polôh okolo
OÚ, obchodu a polyfunkčného objektu – pri navrhovaní novej výsadby verejnej zelene používať
domáce (autochtónne) druhy drevín,
- nepripustiť novú výstavbu trvalých stavieb v exponovaných polohách, na pohľadovo významných
úpätiach a na vrcholoch, s výnimkou drobných poľnohospodárskych objektov a stavieb (napr. včelín,
senník, ap.)
19.2 Zásady a regulatívy pre umiestnenie bývania a rekreácie
Bývanie
- obytné územie zahŕňa existujúce a navrhované plochy bývania, vrátane zelene, komunikácií a
technickej infraštruktúry zabezpečujúcej jej obsluhu,
- v rámci obytného územia sa pripúšťa drobnochov hospodárskych zvierat pri dodržaní hygienických
podmienok a všeobecne platných noriem,
- v obytnom území je neprípustný veľkochov hospodárskych zvierat,
- existujúce plochy bývania využívať na základnú funkciu obytnú a doplnkovú funkciu rekreačnú,
občiansku vybavenosť a služieb,
- v rámci obytného územia je prípustná dostavba prieluk pri rešpektovaní pôvodnej zástavby,
- novonavrhovanú obytnú výstavbu umiestňovať na plochách navrhovaných v ÚPN, prednostne
v zastavanom území obce, ktoré je určené hranicou k 01.01.1990,
V existujúcich obytných plochách:
- sa pripúšťa výstavba izolovaných RD – 1 nadzemné podlažie+ podkrovie s možnosťou podpivničenia,
alebo bez podpivničenia,
- prestrešenie prispôsobiť okolitej zástavbe (sklon, výška hrebeňa, orientácia štítov),
- maximálna zastavanosť pozemku vrátane doplnkových stavieb a spevnených plôch 50%,
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú čiaru susediacich objektov,
V navrhovaných obytných plochách (Sihoť):
- spôsob zástavby bude stanovený v podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii, t.j. v ÚPN-Z,
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výstavba RD (izolované, radové, átriové) - 1 nadzemné podlažie + podkrovie s možnosťou
podpivničenia, alebo bez podpivničenia,
prestrešenie riešiť šikmou strechou - valbová, sedlová, pultová,
maximálna zastavanosť pozemku vrátane doplnkových stavieb a spevnených plôch 30%,
dodržať min. 6 m vzdialenosť navrhovaných stavieb (RD) od hrany komunikácie

Rekreácia:
- v Hlavnej doline vybudovať bežkárske trate, náučný chodník, ap.
- v Hlavnej doline, na rekreačnej lúke, vybudovať sezónny letný skautský tábor, v súlade s Návštevným
poriadkom NP Veľká Fatra,
- vybudovať nové turistické a vychádzkové trasy, prípadne náučné chodníky po účelových
komunikáciách
- vybudovať nenáročné vychádzkové trasy, s možnosťou umiestnenia oddychových miest v časti
poľnohospodárskej krajiny, na ploche lúk a pasienkov a pozdĺž miestnych tokov, s využitím
existujúcich poľných ciest a s nenarušením existujúcich chránených lokalít a ostatných biotopov
- vytvoriť sezónne trasy bežeckých tratí vo voľnej krajine, ktoré sú totožné s navrhovanými
vychádzkovými trasami pre letnú sezónu.
- podporiť rozvoj chalupárskej rekreácie s využitím starších jednotraktových rodinných domov
- rekreačnú a oddychovú funkciu realizovať v rámci zastavaného územia obce smerom do Hlavnej
doliny, formou postupnej premeny stavieb na bývanie na rekreačnú funkciu,
- využiť lúky a pasienky pre rozvoj agroturistiky s možnosťou zamerania na chov koní a rekreačný
jazdecký šport, hipoterapiu umiestniť v rámci agroturistického areálu
- funkciu rekreačného pobytového využitia (chaty, chalupy, rekreačné domy, ap.) umiestniť v miestnej
časti Konské,
- rekreačnú funkciu podporiť vybudovaním salaša v lokalite Pod Kopčekom, oproti vysielaču – ovce
- vybudovať chodník zdravia v lokalite Dvoriská
- lokalitu Dvoriská prepojiť historickým, náučným chodníkom s lokalitou Hrádok
- vybudovať náučný chodník smerom od Dúbravice na Bieličie – Majkrabovo – Hradisko pri Nolčove
- lokalitu Brdo využiť ako novú rekreačnú zónu - jednoduché športoviská v prírode využiteľné počas
celého roku,
- rešpektovať navrhovanú plochu pre agroturistický areál - AG (viď. bod 19.4.),
19.3 Zásady a záväzné regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
- zachovať súčasné plochy a objekty zariadení občianskej vybavenosti a naďalej ich v čo najväčšej
možnej miere využívať na funkciu občianskej vybavenosti,
- prípustné je umiestnenie zariadení OV a služieb aj v rámci obytnej štruktúry,
- charakter objektov OV zamerať prioritne na potreby obyvateľov obce,
- dobudovať chýbajúcu športovo-rekreačnú vybavenosť, vybavenosť v oblasti sociálnych
a nevýrobných služieb a tiež v oblasti rekreácie a cestovného ruchu,
- v areáli školy a škôlky vybudovať ihrisko,
- zrekonštruovať a zrevitalizovať objekt bývalej Obecnej školy a využiť ho na umiestnenie OV podľa
potrieb obce (napr. komunitné centrum),
- v obci zriadiť ambulanciu obvodného lekára, napr. v budove OÚ,
- zriadiť dom sociálnych služieb v objekte bývalého OÚ v miestnej časti Konské s kapacitou cca 10
klientov a 5 zamestnancov,
- zachovať objekt vodného mlyna ako technickú pamiatku a vytvoriť v ňom technické múzeum,
- zachovať a zrekonštruovať historické objekty sypární ako pamätihodnosti historického vývoja,
- vybudovať multifunkčné ihrisko pri existujúcom futbalovom ihrisku,
- zachovať plochu na ktorej je umiestnený lyžiarsky vlek na športové a oddychové aktivity,
- vybudovať trhové miesto, trhovisko v lokalite pod Dvoriskami, predaj realizovať formou otvorených
predajných stánkov,
- zachovať a podporiť rozvoj skleníkového hospodárstva,
- v navrhovanom agroturistickom areáli podporiť ubytovacie a stravovacie kapacity vybudovaním
penziónu (napr. koliby) s ponukou stravovania, ubytovania a agroturistických aktivít pre
návštevníkov obce,
- budovu ZŠ ponechať, vzhľadom na predpokladaný nárast obyvateľstva v návrhovom období,
19.4 Zásady a záväzné regulatívy umiestnenia výroby
- v rámci z.ú. obce môže byť len taká poľnohospodársky výroba (živočíšna), ktorá svojou prevádzkou
neobťažuje (zápach, hlušnosť, prašnosť, doprava, odpadové plyny z prac. prostredia hospodárskych
objektov) priľahlé existujúce a navrhované obytné územia.
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v obci nie je prípustné zriadiť žiadne závadné výrobné a iné prevádzky, služby a funkcie, ktoré
budú mať negatívny vplyv na kvalitu bývania a zaťažovali by aj rekreačné využívanie územia, najmä
aktivitami produkujúcimi nadmerný hluk, zápach, prašnosť a ktoré by si vyžadovali pravidelnú alebo
aj občasnú dopravnú obsluhu ťažkou dopravou alebo funkcie spôsobujúce estetické závady
v území,
rešpektovať zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien,
z hľadiska požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
a verejného zdravotníctva je nutné posúdiť každý možný vplyv na verejné zdravie vrátane
akéhokoľvek chovu hospodárskych zvierat v súlade s § 6 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení,
pri umiestňovaní prevádzok malovýroby a prevádzok súvisiacich s malochovom hospodárskych
zvierat rešpektovať ustanovenia zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov.

Bývalý areál HD rozdeliť na 3 samostatné funkčné celky :
1) HD – hospodársky dvor – centrálna časť areálu
2) PA – areál nezávadnej výroby, skladov a služieb – západná časť areálu
3) AG - agroturistický areál – východná časť areálu
- pred plánovaným umiestnením bude pre každý zámer (prevádzka, činnosť, pracovisko) vykonané
hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na miestnej úrovni podľa §6, odst.3 písm. c zákona č.355/2007
Z.z. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na miestnej úrovni
- všetky prevádzky (pracoviská) budú napojené na verejný vodovod, resp. vyhovujúci zdroj tečúcej
studenej pitnej vody s platnými povoleniami vodoprávneho orgánu a orgánu verejného zdravotníctva
1) HD – hospodársky dvor – centrálna časť areálu
- v hospodárskom dvore je zakázaný veľkochov hospodárskych zvierat, vzhľadom na obmedzenia
vyplývajúce z platnej legislatívy (min. 200 m od hranice zastavaného územie je možné umiestniť
veľkochov HD, veľkochov musí byť chránený pred vonkajšími vplyvmi), aby bola zabezpečená
obojstranná ochrana (zvierat pred ľuďmi a ľudí pred zvieratami z hľadiska možnosti infekčného
ochorenia),
- v areáli hospodárskeho dvora možno uvažovať s chovom zvierat do 40 VDJ (hovädzí dobytok, ovce,
ošípané)
- do doby spracovania ÚPN-Z je možné ustajniť v existujúcich objektoch areálu HD hospodárske zvieratá
( podľa výpočtu PHO, ktorý vychádza z Metodického návrhu pre posudzovanie chovu hospodárskych
zvierat), podľa uvedeného a neoddeliteľnej grafickej prílohy č.1 :
objekt 1 – cca 90 ks hovädzieho dobytka, s pásmom hygienickej ochrany 80m
objekt 2 – cca 360 ks oviec, s pásmom hygienickej ochrany 90m
objekt 3 – cca 200 ks oviec, s pásmom hygienickej ochrany 65m
objekt 4 - cca 250 ks ošípaných, s pásmom hygienickej ochrany 110m
objekt 5 - cca 50 ks hovädzieho dobytka, s pásmom hygienickej ochrany 50m,
za predpokladu, že budú rešpektované podmienky chovu zvierat /welfare zvierat/ ,
2) PA – areál nezávadnej výroby, skladov a služieb – západná časť areálu
- nové funkčné využitie časti areálu HD na výrobu bez negatívneho vplyvu na verejné zdravie, sklady
a služby (malé formy podnikania), s počtom cca 30 zamestnancov,
- v areáli nepripustiť veľkovýrobu, vzhľadom na ochranu obytného územia aby nedochádzalo
k zhoršovaniu podmienok bývania, životného prostredia a poškodzovaniu zdravia obyvateľov obce,
- malovýroba, bez nárokov na náročnú dopravu, bez vykonávania činností s produkciou hluku, chemických
látok a zmesí..., ktoré by mohli negatívne pôsobiť na zdravie obyvateľov
3) AG - agroturistický areál – východná časť areálu
- zmena funkcie v časti areálu HD na agroturistickú funkciu,
- areál riešiť ako agroturistickú farmu s možnosťou ukážok chovu hospodárskych zvierat, pestovania
poľnohospodárskych plodín, tradičných remesiel, atď., aby nebola prekročená max. kapacita počtov
zvierat - 40 VDJ (hovädzí dobytok, ovce, ošípané),
- v areáli vybudovať obecné kompostovisko a zberný dvor na separovaný odpad – forma uzavretých
prenosných objektov,
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19.5 Zásady a záväzné regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
územia
Doprava
- dodržať navrhovanú kostru dopravného riešenia v súlade s ÚPN-O, výkres č.4,
- rešpektovať trasu navrhovanej diaľnice D1 s jej OP v súlade s nadradenou ÚPN VÚC ŽK,
- pri riešení všetkých navrhovaných komunikácií, vrátane účelových je potrebné v území rešpektovať
navrhované funkčné triedy a kategórie, miestne komunikácie navrhovať v súlade s príslušnou STN
73 61 10,
- rešpektovať súčasnú polohu autobusových zastávok, vybudovať samostatné zastavovacie pruhy pre
autobusy tam, kde to šírkové parametre dovolia,
- vybudovať novonavrhované autobusové zastávky,
- súbežné chodníky realizovať okolo hlavných obslužných komunikácií a popri ceste III/018093 tam,
kde to šírkové parametre umožnia,
- odstavenie a garážovanie vozidla pri RD zabezpečiť na vlastných pozemkoch RD,
- v prípade budovania nových komunikácií a ich plánovaného zaradenia do cestnej siete s odovzdaním
príslušnému budúcemu vlastníkovi je nutné postupovať v zmysle platného Technického predpisu TP
03/2004 – Technické podmienky- Usporadúvanie cestnej siete
- šírkové usporiadanie komunikácií navrhujeme v nasledovných kategóriách :
 existujúce - obslužné – ponechať v existujúcej šírke, MO 8/50
- zberné – cesta III/ 018093, MZ 8/50
 navrhované - obslužné – kategórie C3 – MO 7,5/40 , C3 - MOU 6,0/40, C3 – MOU 5,0/40
- pešie komunikácie:
 dobudovať peší chodník vedľa cesty III/018093,
 v novonavrhovaných obytných zónach zriadiť minimálne jednostranné pešie chodníky o min.
šírke 1,5 m,
- statická doprava:
 vybudovať verejné parkovisko pri cintoríne (Dome smútku), pri obchode, pri polyfunkčnom
objekte,
- plochy pre statickú dopravu navrhovať pri objektoch OV, rekreačných objektoch a pri plochách
športovísk, ak to priestorové pomery umožňujú, parkoviská zabezpečiť v rámci vlastných pozemkov
objektov, počet parkovacích miest navrhovať v súlade s STN 736110,
- pri riešení vjazdov k objektom nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty, rúry odvodnenia
realizovať s min. svetlosťou 400-600 mm,
- rešpektovať horské cyklotrasy, napr. Hradská dolina s odbočkou na Vrchmúr, CT v Hlavnej doline na
lúku pod Kľakom a CT do Dolín smerom na Katovu skalu, Sklabinský Podzámok do Martina
s odbočkou cez Doliny na T. Štiavničku, ktoré navrhujeme označiť ako rekreačné cyklotrasy
- zaviesť systém starostlivosti o cyklotrasy (stav povrchu, značenie), budovať drobnú doplnkovú
infraštruktúru (odpočívadlá, studničky, prístrešky, útulne, vyhliadkové veže, rebríky, náučné a
informačné tabule a tlačoviny),
- nové cyklotrasy budovať v súlade so záujmami ochrany prírody a po dohode so správcami týchto
území a podľa všeobecne platných zásad a noriem (napr. spôsob označenia),
- akceptovať existujúce a navrhované značené turistické chodníky a doplniť ich o značenie anáučné
tabule.
Technické vybavenie územia - všeobecné regulatívy
- rešpektovať trasy jestvujúcich sietí technickej infraštruktúry vyššieho významu,
- stavby a činnosti vykonávané v ochrannom pásme vonkajších elektrických vedení, resp. v jeho
blízkosti podmienené súhlasným stanoviskom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.
Bratislava, v zmysle zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov,
- v zastavanom území obce v maximálnej miere prevádzať kabelizáciu jestvujúcich vzdušných VN a NN
vedení uložením do zeme,
- pri súbehu sietí technickej infraštruktúry tieto riešiť v združených trasách,
- pri zariadeniach a sieťach technickej infraštruktúry uplatňovať minimálne ochranné pásma
vyplývajúce z príslušných právnych predpisov,
- trasy sietí technickej infraštruktúry prioritne viesť v plochách zelene,
- pri výstavbe inžinierskych sietí, ich trasu viesť mimo cestný pozemok s dodržaním OP
- rešpektovať zákon č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- rešpektovať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
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 Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
- pre odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd postupovať v zmysle „Programu...“ formou
skupinových kanalizácií (Konské – Podhradie - T. Štiavnička – Sučany – Martin – S ČOV Vrútky)
- zásobovanie pitnou vodou Podhradie a Konské zabezpečiť z jestvujúceho verejného vodovodu
napojeného na SKV Martin (vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu
iba právnická osoba so sídlom v SR), rozšírenie vodovodu riešiť vo väzbe na predpokladaný územný
rozvoj,
- navrhujeme napojenie areálu hospodárskeho dvora (vrátane budúcich aktivít) na verejný rozvod
pitnej vody v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. Martin
- existujúci vodárenský systém firmy Farmavet bude použitý len pre požiarnu vodu
- producenti splaškových vôd budú zhromažďovať splaškové vody v žumpách, resp. ČOV do doby
výstavby kanalizácie
- dažďové vody odvádzať rigolmi do miestnych tokov,
- dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v lokalite Sihoť je potrebné
v max. možnej miere zadržať v území akumuláciou do vodných nádrží a následne ju využívať, resp.
kontrolovane vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky, vody z povrchového odtoku je
predtým potrebné zbaviť ropných látok ako aj plávajúcich a unášaných častí
- odvádzanie a čistenie odpadových vôd z ostatných rozvojových lokalít odvádzať do vsaku, pri
zohľadnení požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č.
296/2005, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku
- rešpektovať spôsoby ochrany vodárenských zdrojov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.29/2005
- rešpektovať pásma ochrany vodovodných potrubí v zmysle zákona č.442/2002 Z. z.- OP je 1,5 m od
vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN 500 mm
- rešpektovať pásma ochrany vodojemov a čerpacích staníc (oplotenie)
- pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 60 05 –
Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry
- rešpektovať OP Podhradského potoka obojstranne 6,0 m od brehovej čiary
- novú výstavbu realizovať v min. vzdialenosti 10-20 m od vodných tokov,
Odkanalizovanie územia
- rešpektovať pásma ochrany kanalizačných potrubí v zmysle zákona č.442/2002 Z. z.- OP je 1,5 m
od vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do DN 500 mm
- pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 60 05 –
Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry
- zabezpečiť odkanalizovanie obce v súlade so schválenou PD „Podhradie – kanalizácia“ a jej
doplnenie o nové navrhované úseky ako aj výhľadové odkanalizovanie miestnej časti Konské
- producenti splaškových vôd budú akumulovať splaškové vody vo vodotesných žumpách, alebo
zneškodňovať v malých ČOV, do doby výstavby kanalizácie,
- rešpektovať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, najmä :
 zákaz výstavby hromadnej alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych
odpadových vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti
 zákaz vypúšťania prečistených splaškových odpadových vôd do podzemných vôd bez
hydrogeologického posudku, ktorý bude zameraný na:
a) preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti
b) zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej
oblasti
c) preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd
 vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd pri osamotených obydliach,
ktoré nemožno pripojiť na verejnú kanalizáciu sa zisťovanie nevyžaduje, ak sa nachádzajú mimo
OP vodárenských zdrojov
 obec vydáva vyjadrenie k stavbe domovej žumpy k RD a rekreačnému objektu v súlade s § 63
odst.3 uvedeného zákona
 rešpektovať §37 Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd v celom
rozsahu
 vypúšťať odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom znečisťujúcich látok, ktoré nie sú
nebezpečné, možno iba do takého útvaru podzemnej vody, ktorá bola označená ako trvalo
nevhodná na používanie a ak sa preukáže, že potrebnými postupmi sa zabezpečilo, že tieto
vstupy nespôsobia zhoršenie alebo vzostup znečisťujúcich látok v podzemných vodách.
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 Energetika- Podhradie
- akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad (vzdušné a káblové trasy)
nových rozvodov a umiestnenia kioskových trafostaníc do navrhovaných plôch, vrátane demontáží
vedení,
- riešiť navrhovanú sekundárnu sieť pre sústredenú výstavbu IBV a občiansku vybavenosť 1 kV
zemnými káblami,
- riešiť nové trasy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do nových plôch káblovými rozvodmi,
- demontáž 22 kV vzdušných prípojok k TR č.1, TR č.2, TR č.3, TR č.4
- demontáž trafostaníc TR č.1, TR č.2, TR č.3, TR č.4
- výstavba nových 22 kV vedení k TR č.1 – TR č.6
- rekonštrukcia (nahradenie) trafostaníc TR č.1, TR č.2, TR č.3, TR č.4
- výstavba nových trafostaníc TR č.5 a TR č.6
- výstavba NN siete 1 kV káblami pre sústredenú IBV a objekty občianskej vybavenosti,
 Energetika- Konské
- demontáž 22 kV vzdušnej prípojky k TR č.1-34/01
- demontáž trafostaníc TR č.1 – 34/01
- výstavba novej 22 kV káblovej prípojky k TR č.1 – 34/01
- výstavba kioskovej trafostanice TR č.1 – 34/01 do 630 kVA
- výstavba NN siete 1 kV káblami
 Teplo
- ponechať decentralizovaný spôsob vykurovania z domových a objektových kotolní s intenzívnejším
využitím ekologických palív,
- pre navrhovanú obytnú zónu Sihoť vybudovať tepelné zdroje – elektrokotle, resp. plynové
kotolne
 Plyn
- výstavba nových úsekov do navrhovaných lokalít IBV,
- zokruhovať s existujúcimi rozvodmi STL – lokalita Sihoť
 Telekomunikačné služby
- rozšíriť kapacitu RSU Sučany na predpokladaný počet HTS
- rozšíriť počet prípojných vedení na cca 200 PP – to riešiť formou pripokládky k existujúcemu
prepojovaciemu káblu
- rozšíriť MTS do plôch s navrhovanou výstavbou
- rešpektovať trasy prípojných a distribučných trás telekomunikačných rozvodov, vrátane ochranného
pásma, nachádzajúcich sa v k. ú. obce
- pripojovanie telefónnych účastníkov v novej zástavbe riešiť cez káblové pripojovacie skrine,
Požiadavky civilnej ochrany
- spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. e) zákona č.42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany.
- spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických
osôb riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 16 ods. 1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona č.42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany.
- Nehnuteľnosti neumiestňovať do:
-územia vymedzeného hranicu 50 - ročnej resp. 100 ročnej vody z miestnych vodných tokov,
-zosuvného územia.
- individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu
a prevádzkovanie priemyselných zón,
- je potrebné zadať spracovanie záplavového územia príslušným orgánom štátnej správy
Ochrana pred povodňami
- opatrenia pred povodňami je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č.7/2010 Z.Z. o ochrane
pred povodňami:
§4 odst.(2) – preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
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odst.(3) - opatrenia v čase povodňovej situácie
odst.(4) - opatrenia po povodni
- v záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom
č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
Navrhujeme:
- rekultivovať Konšský potok v časti Konské
- ako prvok protipovodňového opatrenia je vybudovaná usadzovacia nádrž na toku Podhradský
potok pri vstupe do Hlavnej doliny
- riešiť protipovodňové opatrenia v Podhradí aj pomocou zachytávacej nádrže v časti pri HD,
- vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov,
- nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy, ktoré sa pohybujú po spádnici, čím
vytvárajú hlboké koľaje, ktoré urýchľujú odtok dažďovej vody z krajiny,
- vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania. Pri uhadzovaní haluziny je potrebné ju ukladať
po vrstevniciach. Nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest, ktoré vedú k ďalšiemu
poškodzovaniu biotopov eróziou a ťažbou v najviac neprístupných častiach. Tieto odľahlé časti
lesov by mali zostať ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese. Je nutné stanoviť percento
svahovej dostupnosti nad ktoré by nebolo možné vôbec pristupovať k obnovným ťažbám, dôležité je
neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov,
- zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov. Tu je nutné stanoviť šírku pásu od vodného toku,
ktorý by ostával buď ako TTP, alebo brehový porast vodného toku. Nezastavovať zátopové územia,
ktoré slúžia ako kapacitné nádrže, zachytávajúce prívalové vlny. Dôležité je taktiež neorať PP po
spádnici a stanoviť uhol sklonu, kde nie je možné hospodáriť na PP inak ako pasienkovým
hospodárstvom
- zabezpečiť ochranu obytného územia pred záplavami na potokoch pravidelnou údržbou a čistením
korýt vodných tokov,
- je potrebné zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov. Tu je nutné stanoviť šírku pásu od
vodného toku, ktorý by ostával buď ako TTP alebo brehový porast vodného toku. Nezastavovať
zátopové územia, ktoré slúžia ako kapacitné nádrže, zachytávajúce prívalové vlny. Dôležité je
taktiež neorať PP po spádnici a stanoviť uhol sklonu, kde nie je možné hospodáriť na PP inak ako
pasienkovým hospodárstvom,
19.6 Zásady a záväzné regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu prírody
a tvorbu krajiny, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre vytváranie a udržiavanie
ekologickej stability vrátane plôch zelene
Zásady zachovania kultúrnohistorických hodnôt
- dodržať koncepciu navrhovaného riešenia v súlade s výkresom č.2-Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:10 000, č.3-Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia
a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Podhradie a č. 3A-Komplexný
výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Konské,
- rešpektovať archeologické lokality evidované v CEANS-e ( Centrálnej evidencii archeologických
nálezísk ) SR :
 Podhradie, bližšie neurčená poloha, keltské bronzové figúrky
 Podhradie, vrchol kopca Vrchmúr, zvyšky Sučianskeho hradu
- rešpektovať kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej
republiky,
Č.ÚZPF
unif. názov NKP
č. parc.(popisom)
bližšie určenie
1388/0
Archeolog. lokalita
KN-E č.888/5
Hrádok stredoveký
3228/0
Hroby spol. s náhrobníkom
- rešpektovať a zachovať:
 objekt bývalého vodného mlyna
 sýpky v centrálnej časti obce
- rešpektovať a zachovať zaujímavé objekty, dokumentujúce stavebný vývoj v obci
- rešpektovať archeologickú lokalitu Hrádok,
- pri objektoch, zapísaných v ÚZPF SR, zabezpečiť základnú ochranu kultúrnej pamiatky v zmysle
§27 zákona č. 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu,
- zámer stavebnej, resp. inej činnosti v ochrannom pásme archeologickej lokality Hradisko je
povinnosť ohlásiť Archeologickému ústavu Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline a zároveň
povinnosť vlastníka akékoľvek projekty s využívaním polohy konzultovať vopred s Krajským
pamiatkovým úradom v Žiline ( KPÚ ),
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-

-

pri zemných prácach v rámci stavebnej činnosti môže dôjsť k narušeniu doteraz neznámej
archeologickej lokality a zisteniu ďalších archeologických nálezov. Z toho dôvodu je povinnosťou
investora prípadný archeologický nález ohlásiť podľa §40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu,
stavebník, resp. investor stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu
Žilina už v stupni územného konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu
k možnosti narušenia archeologických nálezísk,
v prípade záchranného archeologického výskumu /o nevyhnutnosti ktorého rozhoduje KPÚ v Žiline/
pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení AÚ SAV,
Krajský pamiatkový úrad v odôvodnených prípadoch vydá rozhodnutie na zabezpečenie
záchranného archeologického výskumu a určí podmienky jeho vykonania

Zásady ochrany a tvorby krajiny
- pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
- rešpektovať hranicu OP Národného parku Veľká Fatra v súlade s nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 140/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra a jeho územnú ochranu
(II. stupeň)
- rešpektovať biotopy európskeho a národného významu
- rešpektovať prvky kostry ekologickej stability :
Prvky nadregionálneho významu :
 Biokoridor nadregionálneho významu (NRBk) - vodný tok Váhu (hydricko-terestrický)
Prvky regionálneho významu :
 Regionálne biocentrum (RBc1) Hradisko pri Nolčove - Ráztoka - Majkrabovo
 Regionálne biocentrum (RBc2) Kľak - Tlstý diel
 Regionálny biokoridor (RBk1)ekotón Veľkej Fatry Ratkovo – Turčianska Štiavnička
 Regionálny biokoridor (RBk2)Trusalová - Podhradie
Prvky lokálneho významu :
 Podhradský potok, ako aj bezmenný potok pretekajúci Konským, vrátane ich prítokov
Genofondové lokality (mimo GL, ktoré sú súčasťou regionálnych biocentier):
 Majkrabovo – Bečkovo - Za dielom (GL 1)
 Turany – Brvná (GL 2)
 Kopanica (GL 3)
 Pod Salašiskom (GL 4)
- zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami a vylúčiť
všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj
- dotvoriť hydrické biokoridory vymedzením vsakovacích zatrávnených pásov pozdĺž porastov,
zabezpečením kontinuálnych viacetážových porastov pozdĺž tokov, obmedzením stavebnej činnosti
v priestore biokoridorov
- dotvoriť zeleň v poľnohospodárskej krajine, výrobných a poľnohospodárskych areáloch
- rekultivovať plochy, ktoré sú devastované drobnými skládkami odpadov
- rešpektovať vyhlásené Chránené vtáčie územie Veľká Fatra,
- rešpektovať ekotónový biokoridor regionálneho významu podľa RÚSES vedúci po severozápadnom
okraji lesných porastov Veľkej Fatry – potrebné opatrenie: udržiavať pozvoľnú štruktúru ekotónu,
mozaiku trávnatých plôch, krovín a vyšších drevín,
- neuvažovať s výstavbou malej vodnej elektrárne na Podhradskom potoku kvôli možnosti narušenia
genofondovej lokality Pod Salašiskom (GL 4) a vytvorenia bariérového prvku na lokálnom
biokoridore, ktorý tento tok predstavuje,
- rešpektovať výstupy z krajinnoekologického plánu, hlavne v častiach krajinných priestorov
katastra obce,
- zachovať a rešpektovať kompaktné lesné porasty, alúviá potokov a ich prítokov, a tiež mimolesnú
stromovú vegetáciu. V prípade návrhu úpravy korýt miestnych tokov zohľadniť ekologické hľadiská.
Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodnými tokmi odsúhlasiť s ich
správcami,
- podporovať a dopĺňať mimolesnú drevinovú vegetáciu a rovnomerne ju rozmiestňovať v krajine
tak, aby umožňovala prepojenie jednotlivých významných krajinných prvkov a tým umožňovala
migráciu medzi nimi. Súčasnú drevinovú vegetáciu zakomponovať do rozvoja obce.
- je potrebné vykonať opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov,
- nepoužívať pri ťažbách v lesoch ťažké ťažobné mechanizmy, ktoré sa pohybujú po spádnici, čím
vytvárajú hlboké koľaje, ktoré urýchľujú odtok dažďovej vody z krajiny,
64

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová a kol.

Územný plán obce PODHRADIE

-

-

-

je potrebné vrátiť sa k jemnejším spôsobom obhospodarovania. Pri uhadzovaní haluziny je potrebné
ju ukladať po vrstevniciach. Nepovoľovať budovanie ďalších lesných ciest, ktoré vedú k ďalšiemu
poškodzovaniu biotopov eróziou a ťažbou v najviac neprístupných častiach. Tieto odľahlé časti
lesov by mali zostať ako prvky, ktoré stabilizujú vodný režim v lese. Je nutné stanoviť percento
svahovej dostupnosti nad ktoré by nebolo možné vôbec pristupovať k obnovným ťažbám, dôležité je
neregulovať vodné toky v lesoch a nerúbať les v okolí vodných tokov,
je potrebné zamedziť orbám až na hranicu vodných tokov. Tu je nutné stanoviť šírku pásu od
vodného toku, ktorý by ostával buď ako TTP, alebo brehový porast vodného toku. Nezastavovať
zátopové územia, ktoré slúžia ako kapacitné nádrže, zachytávajúce prívalové vlny. Dôležité je
taktiež neorať PP po spádnici a stanoviť uhol sklonu, kde nie je možné hospodáriť na PP inak ako
pasienkovým hospodárstvom.
rešpektovať všetky zákony a vyhlášky vzťahujúce sa na ochranu PP a LP ( napr. vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných
pozemkov pri
územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov)
rešpektovať Návštevný poriadok NP Veľká Fatra

19.7 Zásady a záväzné regulatívy starostlivosti o životné prostredie a krajinno-ekologické opatrenia
- rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu zo zákona o vodách č.364/2004 Z.z. - vodný zákon,
- pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je potrebné :

rešpektovať PHO I. a II. stupňa vodných zdrojov,

splaškové vôd, sústreďovať v nepriepustných žumpách alebo v malých ČOV,

požadovať, aby drobní chovatelia mali zriadené nepresakujúce hnojiská,
- odpadové vody zo živočíšnej výroby zneškodňovať samostatnou technológiou mimo realizovanej
splaškovej kanalizácie,
- zabezpečiť ochranu obytného územia pred záplavami na vodných tokoch v obci,
- zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie korýt vodných tokov v obci,
- na území pobrežných pozemkov vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena
reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných
inžinierskych sietí
- nakladanie s odpadmi :
 dôsledne realizovať separovaný zber odpadov v obci s cieľom využiť druhotné suroviny a znížiť
množstvo odpadu vyvážaného na skládky,
 evidované skládky odpadov rekultivovať
- v rámci areálu HD vybudovať zberný dvor na separáciu odpadu a obecné kompostovisko,
- rešpektovať navrhované plochy verejnej zelene,
- akceptovať hospodárenie v lesoch podľa schváleného LHP, aby sa predišlo poškodeniu LP
v súvislosti s nevhodným spôsobom lesohospodárskej činnosti,
- rešpektovať výstupy z krajinnoekologického plánu, hlavne v nasledovných častiach:
 opatrenia na zabezpečenie ďalšieho obhospodarovania LP,
 opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity,
 opatrenia pre vodné toky,
 opatrenia na elimináciu znečistenia vôd,
 opatrenia pre PP,
 opatrenia na podporu nelesná drevinná vegetácia (NDV),
 opatrenia na rozvoj a skvalitnenie rekreačných služieb,
 opatrenia na rozvoj sídelnej zástavby,
- rešpektovať v plnom rozsahu závery rozhodnutia zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
„Územný plán obce Podhradie“ vydané pod č.j. ŽP 2012/00038-Ku zo dňa 09.01.2012:

neuvažovať s podnikaním v oblasti poľnohospodárskej malovýroby (najmä živočíšnej) v rámci
ZÚ obce, hospodársku výrobu situovať v priemyselnej zóne obce v dostatočnej vzdialenosti
od obytného územia, z hľadiska možného negatívneho vplyvu (hlučnosť, prašnosť, doprava,
pachové zložky, odpad. Plyny z prostredia hospodárskych objektov – fugitívne emisie) na
existujúcu a navrhovanú zástavbu,
19.8 Vymedzenie zastavaného územia:
Za zastavané územie považovať plochy súčasne zastavaného územia rozšírené o navrhované plochy
v súlade s riešením v grafickej časti vo výkrese č. 2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody
a tvorby krajiny v mierke 1:10 000, resp. vo výkrese č.3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody
a tvorby krajiny v mierke 1:2 000.
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19.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov :
V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné a bezpečnostné pásma v súlade s výkresom č.2 č.2-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou
časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:10 000, č.3-Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS,
výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Podhradie a č. 3A-Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany
prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Konské
Chránené územia podľa zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení uznesenia Vlády SR
č.636 z 09.07.2003
Názov chráneného územia
Chránené vtáčie územie schválené vládou SR uzn.č. 636 zo
Výkres č.2,3
dňa 09.07.2003
OP NP VF
Výkres č.2,3
Ochranné a bezpečnostné pásma v katastrálnom území obce
Názov ochranného pásma
PHO I. a II.stupňa vodných zdrojov
VN-vzdušné vedenie (od krajného vodiča)
VN-trafostanica 22/0,4 kV (od konštrukcie)
VN-kábelové vedenie (podzemné)
Vodovody do DN 500 (OP na každú stranu)
Podzemné telekomunik. vedenia (OP na každú stranu)
Hygienické ochranné pásmo cintorína
Ochranné pásmo lesných pozemkov
OP verejného vodovodu a kanalizácie do DN 500 mm
(na každú stranu)
OP vodných tokov (od brehovej čiary)
OP cesty III.tr. mimo zastav. územia
OP VVN 220kV (od krajného vodiča)
OP VVN 400 kV (od krajného vodiča)
OP diaľnice D1 (od priľah.jazdného pruhu)
-

-

-

Výkres č.2
10 m
10 m
1m
1,5 m
1,5 m
50 m
50 m
1,5 m
6m
20 m
20 m
25 m
100 m

pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 60 05 –
Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry,
zachovať OP vodných tokov v zmysle §49 zákona č.364/2004 Z.z. a STN 752102 obojstranne min. 6,0 m
od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Podhradský potok a min. 5,0 m od jeho
prítokov, je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom
z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity,
rešpektovať ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Podhradie nad Váhom, tehliarske suroviny (4374)“
určené pre ST, akciová spoločnosť „v likvidácii“, Žilina.
vzhľadom na predpokladané využívanie ložiska nie je možné územie v blízkosti LNN využívať na obytné,
príp. rekreačné účely
rešpektovať chránené územia podľa osobitných predpisov :
 existujúce hydromelioračné zariadenia.
 kostru ekologickej stability vymedzenú v zmysle R-ÚSES okresu Martin.
 archeologickú lokalitu Hrádok
rešpektovať vymedzené plochy vyžadujúce si zvýšenú ochranu :
 v riešenom území sa nachádzajú záplavové územia. Je potrebné zadať spracovanie záplavového
územia príslušným orgánom štátnej správy.
 staré banské dielo (výkres č.2, 3), ktoré je plochou vyžadujúcou si zvýšenú ochranu v súlade
s Vyhláškou MŽP č.55/2001 Z.z., § 12 odst. 4, písm. o.
 evidované zosuvné územia (viď výkres č.2 KÚN M 1:10000, grafická príloha), vyžadujúce zvýšenú
ochranu v súlade s Vyhláškou MŽP č.55/2001 Z.z., § 12 odst. 4, písm. o).

19.10 Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie plôch pre funkčné a priestorovo
homogénne jednotky
Všeobecné regulatívy platné pre celé katastrálne územie obce :
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rešpektovať základné funkčné členenie územia,
v rámci z.ú. rešpektovať charakter a mierku pôvodnej zástavby (šírka parciel, dlhé lány, mierka, ap.),
v území nie je prípustné zriadiť žiadne závadné výrobné a iné prevádzky, ktoré budú mať negatívny
vplyv na kvalitu bývania (hluk, pach, prašnosť, nadmerná a hlučná dopravná obsluha,...),
pripúšťa sa výstavba doplnkových stavieb (hospodárske, technické, obslužné, rekreačné, ap.)
maximálna zastavanosť pozemku, resp. areálu pri navrhovaných športových plochách a plochách
občianskeho vybavenia je obmedzená na 75%,
v rámci obytnej funkcie je prípustná doplnková, neprevládajúca funkcia občianskej vybavenosti –
obchodu, služieb, rekreácie (s výnimkou časti Konské), administratívy ap., pri dodržaní platnej
legislatívy a noriem,
v celom katastrálnom území rešpektovať požiadavky a obmedzenia vyplývajúce zo zákona
č.543/2002 Z.Z. v znení neskorších predpisov , o ochrane prírody a krajiny,
na plochách, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť podrobnejšiu ÚPD, resp. ÚPP (ÚPN-Z, UŚ)
výstavbu povoľovať až po ich schválení,
výstavbu objektov, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na ŽP v zmysle zákona č.24/206 Z.z.
v znení neskorších predpisov, povoľovať až po dodržaní podmienok vyplývajúcich z posúdenia,

Podmienky na funkčné využitie jednotlivých plôch v katastrálnom území obce sú uvedené v nasledujúcich
tabuľkách:
URBANISTICKÝ OKRSOK–UO - 01
Číslo
okrsku

Index
špecifikácie

Charakter a špecifikácia
určeného javu, funkcie

01

IA 1

existujúce rodinné domy

01

IA 2

navrhované rodinné
domy

01

OV

existujúci Dom smútku

01

SP

existujúca športová
plocha

01

SP 1

01

SP 2

01

PV

navrhovaná športová
plocha
navrhovaná plocha pre
detské ihrisko
poľnohospodárska
výroba
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Regulatívy
záväzné
-základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- max. zastavanosť pozemku – 50%, vrátane
spevnených plôch a doplnkových stavieb
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú
čiaru susediacich objektov
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom
pozemku
-prípustná dostavba existujúcich stavebných
prieluk
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)
-základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-max. zastavanosť pozemku 30%, vrátane spev.
plôch a doplnkových stavieb
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na
vlastnom pozemku
- v rámci územia ponechať dostatočný dopravný
priestor pre umiestnenie komunikácií a TI
- rešpektovať vymedzenú funkciu
- pri nadstavbe – max. 2 NP
- rešpektovať vymedzenú športovú funkciu –
futbalové ihrisko
- existujúci objekt zrekonštruovať

smerné
- v rámci objektov
existujúcich RD možnosť
vytvorenia prechodného
ubytovania rodinného typu

- možná prístavba, dostavba
-areál doplniť o sadové
úpravy
-možnosť nadstavby,
prístavby,

- rešpektovať vymedzenú plochu pre
multifunkčné ihrisko
- rešpektovať vymedzenú funkciu

- umiestnenie prvkov pre hru
detí
-rešpektovať
plochy
pre
intenzívnu zmenšenie
veľkosti
poľnohospodársku výrobu
pôdnych celkov orných pôd
-rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu - ako deliaci prvok voliť

67

Územný plán obce PODHRADIE

poľnohospodárska
výroba

01

PV 1

01

DP

01

DP 1

dopravná plocha – cesta
k cintorínu

01

DP 2

dopravná plocha

01

DP 3

dopravná plocha

01

DP 4

plochy statickej dopravy

01

ZC

zeleň cintorínov

01

ZM

zeleň močiarov

01

IP

interakčný prvok

01

BK 1

existujúca dopravná
plocha

biokoridor

orná pôda
-rešpektovať OP hospodárskeho dvora
- rešpektovať OP cintorína
-rešpektovať trasy sietí technickej infraštruktúry
a ich OP – VN -22kV
- vzhľadom na existujúce hydromeliorácie, je
potrebný, pri akejkoľvek činnosti súhlas
vlastníka pozemku
- plocha TTP – možnosť využitia ako sídelnej,
resp. verejnej zelene
- rešpektovať trasu komunikácie III/018093
a doplniť ju chodníkom v chýbajúcich úsekoch
- rešpektovať zastávky hromadnej dopravy
- rešpektovať vymedzenú dopravnú plochu ako
prístupovú komunikáciu k cintorínu a Domu
smútku
- rozšírenie na kategóriu C3 MOU 4,5/30 –
skľudnená komunikácia
- rešpektovať vymedzenú existujúcu dopravnú
plochu
- vybudovať chodník pre peších o š=1,0m
- rešpektovať vymedzenú dopravnú plochu ako
prístupovú komunikáciu
- pri navrhovaní v obytnej časti rešpektovať STN
- rešpektovať vymedzenú funkciu vzhľadom na
Dom smútku
- rešpektovať vymedzenú funkciu cintorína

líniovú stromovú, kríkovú
vegetáciu
-dreviny
prispôsobiť
existujúcim
druhom
lesných spoločenstiev

- šírku chodníka navrhnúť
tak, aby nezasahoval do
šírk. param.komunikácie

plochu
vydláždiť
vegetačné panely

,

- rešpektovať močiarne spoločenstvá
- nezasahovať žiadnou stavebnou činnosťou
-rešpektovať Biely potok s brehovými porastmi
ako kostru ekologickej stability
-zachovať štruktúru pobrež. vegetácie
- rešpektovať lokálny hydricko – terestr.
biokoridor Podhradský potok

URBANISTICKÝ OKRSOK – UO - 02
Číslo
okrsku

Index
špecifikácie

Charakter a špecifikácia
určeného javu, funkcie

Regulatívy
záväzné

68

02

IA 1

existujúce rodinné domy

02

IA 2

navrhované rodinné
domy-lokalita Sihoť

smerné

-základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- v rámci objektov
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
existujúcich RD možnosť
- max. zastavanosť pozemku – 50%, vrátane vytvorenia prechodného
spevnených plôch a doplnkových stavieb
ubytovania rodinného typu
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú
čiaru susediacich objektov
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom
pozemku
-prípustná dostavba existujúcich stavebných
prieluk
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)
-základná funkcia obytná
- cez lokalitu je trasovaný
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
úžitkový vodovod
- územie riešiť v stupni ÚPN-Z
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- šikmé strechy - sedlová, valbová, pultová...
-max. zastavanosť pozemku 30%, vrátane spev.
plôch a doplnkových stavieb
- dodržať min. 6 m vzdialenosť navrhovaných
stavieb (RD) od hrany komunikácie
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prev. nároč. na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na
vlastnom pozemku
- v rámci územia ponechať dostatočný dopravný
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02

HA

02

HD

02

AG

02

OV

02

OV1

priestor pre umiestnenie komunikácií a TI,
šírka = 9,0 m
- v rámci ÚPN-Z navrhnúť spôsob odvodnenia,
resp. protipovodňovú ochranu územia
-rešpektovať vymedzenú funkciu
existujúce bytové domy
- možnosť nadstavby podkrovia
- dobudovať parkovacie plochy
- základná funkcia – poľnohospod. výroba,
hospodársky dvor
- prípustná
funkcia- služby súvisiace s
poľnohospodárskou funkciou
- rešpektovať max. počet ustajnených zvierat
do 40 VDJ (hovädzí dobytok, ovce)
- v živočíšnej výrobe zavádzať technológie
zodpovedajúce hyg.-ekolog. požiadavkám
ochrany ŽP
- areál rozdeliť na menšie samostatné funkčné
celky,
- pred plánovaným umiestnením
bude pre
každý zámer (prevádzka, činnosť, pracovisko)
vykonané hodnotenie vplyvov na verejné
zdravie na miestnej úrovni podľa §6, odst.3
písm. c zákona č.355/2007 Z.z.
- všetky prevádzky (pracoviská) budú napojené
na verejný vodovod, resp. vyhovujúci zdroj
tečúcej studenej pitnej vody s platnými
povoleniami vodoprávneho orgánu a orgánu
verejného zdravotníctva
- v prípade nového využitia HD je potrebné
územie riešiť v stupni ÚPN-Z
- základná funkcia agroturistická
navrhovaný agroturistický - doplnková funkcia služby, rekreácia
areál
- rešpektovať navrhovanú plochu pre
agroturistický areál,
- areál riešiť ako agroturistickú farmu
s edukačnou funkciou formou ukážok chovu
hospodárskych zvierat, pestovania
poľnohospodárskych plodín, tradičných
remesiel, atď,
- v areáli vybudovať obecné kompostovisko a
zberný dvor na separovaný odpad formou
uzavretých prenosných objektov, v ktorých
budú umiestnené zberné nádoby, pred
plánovaným umiestnením bude pre každý
zámer (prevádzka, činnosť, pracovisko)
vykonané hodnotenie vplyvov na verejné
zdravie na miestnej úrovni podľa §6, odst.3
písm. c zákona č.355/2007 Z.z.
- všetky prevádzky (pracoviská) budú napojené
na verejný vodovod, resp. vyhovujúci zdroj
tečúcej studenej pitnej vody s platnými
povoleniami vodoprávneho orgánu a orgánu
verejného zdravotníctva
- areál riešiť v stupni UŠ vo väzbe na 02-OV
a 02-RC
- v plochách OV nadväzujúcich na agroturistický
areál, podporiť ubytovacie a stravovacie
kapacity vybudovaním penziónu ( napr. koliby)
s ponukou stravovania, ubytovania
a agroturistických aktivít pre návštevníkov
a obyvateľov obce,
- areál doplniť vhodnými drevinnými
spoločenstvami
- rešpektovať vymedzenú funkciu
navrhované plochy
- penzión riešiť ako doplnkovú funkciu
občianskej vybavenosti
k agroturistickému areálu
- penzión
- možnosť ubytovania , stravovania
- zabezpečiť dostatočný počet odstavných
a parkovacích plôch na vlastnom pozemku
v zmysle platnej STN
- areál riešiť v stupni UŠ vo väzbe na 02-AG
a 02-RC
- areál vhodne doplniť drevinnými
spoločenstvami a zelenými plochami
- rešpektovať vymedzenú funkciu
plochy občianskej
- priestor za budovou OÚ doplniť vhodnými
vybavenosti – OÚ, stará
drevinnými spoločenstvami a prvkami drobnej
škola
architektúry – lavičky, ap.
- objekt starej školy využiť pre potreby obce,
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- plochu okolo BD dotv.
sadovými úpravami
- areál oddeliť od obytnej
zóny izolačnou zeleňou
- výrobu rozšíriť o finálne
produkty z poľnohospodárskej výroby
-

- krytá jazdiareň
- areál dotvoriť zeleňou,
mobiliárom, infotabule

- prvok vody -studňa, picia
fontánka, umelecké dielo,
lavičky, okrasné dreviny,
a pod.
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70

02

OV 2

02

PA

plochy pre nezávadnú
výrobu, sklady a služby

02

ZD

zberný dvor

02

RC

navrhovaná rekreačná
lúka

02

DP-D

02

DP

existujúca dopravná
plocha

02

DP 1

existujúca dopravná
plocha

02

DP 2

plochy statickej dopravy

02

DP 3

účelová komunikácia

02

DP 4

navrhovaná dopravná
plocha - Sihoť

02

PV

poľnohospodárska
výroba

02

ZÚ

zosuvné územia

02

EZ

enviromentálne záťaže

plochy občianskej
vybavenosti – obchod

diaľnica D1

občianskych združení, napr. komunitné
centrum
- rešpektovať vymedzenú funkciu
- areál vhodne doplniť drevinnými
spoločenstvami a zelenými plochami vo väzbe
na parkovacie plochy
- základná funkcia výroba a služby
(malé a stredné formy podnikania)
- prevádzky umiestňovať s dopravnou obsluhou
zvnútra areálu
-max.počet nadzemných podlaží 2+1
-zabezpečiť dostatočný počet odstavných
a parkovacích plôch na vlastnom pozemku
v zmysle platnej STN
- pred plánovaným umiestnením
bude pre
každý zámer (prevádzka, činnosť, pracovisko)
vykonané hodnotenie vplyvov na verejné
zdravie na miestnej úrovni podľa §6, odst.3
písm. c zákona č.355/2007 Z.z.
- všetky prevádzky (pracoviská) budú napojené
na verejný vodovod, resp. vyhovujúci zdroj
tečúcej studenej pitnej vody s platnými
povoleniami vodoprávneho orgánu a orgánu
verejného zdravotníctva
- areál vhodne doplniť drevinnými
spoločenstvami a zelenými plochami
- rešpektovať navrhovanú plochu pre
umiestnenie nádob na separovaný
zber a obecné kompostovisko
- areál dokomponovať vhodnou zeleňou
-rešpektovať vymedzenú funkciu rekreácie
a oddychu
- prípustné objekty drobnej architektúry (altánok,
ohniská, chodníčky,ap.)
- neprípustná výstavba trvalých stavieb
-možnosť využitia na rekreačné aktivity pre
agroturistický areál
- areál riešiť v stupni UŠ vo väzbe na 02-AG
a 02-OV
- zelené pochy-80%
- rešpektovať vymedzenú plochu pre diaľnicu
s jej OP
- rešpektovať trasu komunikácie III/018093
a doplniť ju chodníkom v chýbajúcich úsekoch
- rešpektovať zastávky prímestskej dopravy
- rešpektovať vymedzenú existujúcu dopravnú
plochu a doplniť ju chodníkom
- doplniť plochy statickej dopravy pred
obchodom
- rešpektovať vymedzenú existujúcu dopravnú
plochu ako obslužnú a účelovú komunikáciu
pre areál HD
sprístupňujúcu zadné lány
- pozemky okolo komunikácie v rámci HD musia
byť oplotené
- rešpektovať priestor pre navrhovanú obslužnú
komunikáciu v min šírkových pomeroch 9,0 m(
2x3,0 m + 2x1,5 m obojstranne zelený pás)
-rešpektovať
plochy
pre
intenzívnu
poľnohospodársku výrobu
-rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu
orná pôda
-rešpektovať OP HD
- rešpektovať OP cintorína
- rešpektovať OP diaľnice D1
-rešpektovať trasy sietí technickej infraštruktúry
a ich OP – VN -22kV
- rešpektovať navrhovaný náučný chodník
Dúbravice – Majkrabovo

- piknik, športové aktivity,
detské ihrisko

- šírku chodníka navrhnúť
tak, aby nezasahoval do
šírk. param.komunikácie
- šírku chodníka navrhnúť
tak, aby nezasahoval do
šírk. param.komunikácie
plochu
vydláždiť
,
vegetačné panely

zmenšenie veľkosti
pôdnych celkov orných pôd
ako deliaci prvok voliť
líniovú
stromovú,kríkovú
vegetáciu
-dreviny prispôsobiť
existujúcim druhom
lesných spoločenstiev

- nezasahovať do vymedzenej plochy zosuvných
území stavebnou činnosťou
- devastované plochy zrekultivovať a zatrávniť
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02

ZI

zeleň izolačná

02

BK

02

BK - N

biokoridor- lokálny
biokoridor nadregionál.
významu

02

GL 1

genofondová lokalita

02

GL 2

genofondová lokalita

02

GL 3

genofondová lokalita
Kopanica

02

TI

02

TI -N

technická infraštruktúra
technická infraštruktúra nadradená

- izolačnú zeleň umiestniť na hranici
hospodárskeho dvora a bývania
- rešpektovať biokoridor – ekotón Veľkej Fatry
Ratkovo – Turčianska Štiavnička
- rešpektovať rieku Váh aj s brehovými porastmi
ako biokoridor nadregionálneho významu
- rešpektovať vymedzenú lokalitu
Majkrabovo – Bečkovo - Za dielom
- nezasahovať do nej žiadnou činnosťou
- rešpektovať vymedzenú lokalitu
Turany – Brvná
- nezasahovať do nej žiadnou činnosťou
- rešpektovať vymedzenú lokalitu
- nezasahovať do nej žiadnou činnosťou
- rešpektovať plochu protipožiarnej
a zachytávacej nádrže
- rešpektovať vymedzený koridor nadradenej
trasy TI VVN 220-400 kV a jeho OP

URBANISTICKÝ OKRSOK–UO - 03
Číslo
okrsku

Index
špecifikácie

Charakter a špecifikácia
určeného javu, funkcie

03

IA1

existujúce rodinné domy

03

OV

plochy občianskej
vybavenosti – základná
škola, škôlka

03

OV1

plochy občianskej
vybavenosti-pohostinstvo

03

DP

existujúca dopravná
plocha

03

ZV

zeleň verejná - park

03

ZV 1

zeleň verejná

03

BK 1

biokoridor
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Regulatívy
záväzné
- základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- max. zastavanosť pozemku – 50%, vrátane
spevnených plôch a doplnkových stavieb
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú
čiaru susediacich objektov
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom
pozemku
-prípustná dostavba existujúcich stavebných
prieluk
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)
- rešpektovať vymedzenú funkciu
- areál doplniť plochami pre športové aktivity
detí (preliezačky, miniihrisko, ap.)
- v rámci areálu – vedľa kotolne-rešpektovať
navrhovanú plochu pre uskladnenie obecných
mechanizmov
- rešpektovať vymedzenú funkciu OV
- objekt zrekonštruovať
- areál doplniť vhodnou zeleňou
- v rámci areálu riešiť parkovacie a odst. plochy
- rešpektovať trasu komunikácie III/018093
a doplniť ju chodníkom v chýbajúcich úsekoch
- rešpektovať zastávky prímestskej dopravy
- rešpektovať plochu verejnej zelene ako
oddychovú plochu obce
- areál doplniť a zatraktívniť prvkami malej arch.
- skultúrniť plochu verejnej zelene, doplniť
vhodné drevinné spoločenstvá
- areál doplniť prvkami drobnej architektúry
- vybudovať chodník
- rešpektovať Podhradský potok s jeho
brehovými porastmi ako biokoridor lokálneho
významu
-

smerné
- v rámci objektov
existujúcich RD možnosť
vytvorenia prechodného
ubytovania rodinného typu

- zabezpečiť sadové úpravy
areálu školy

- šírku chodníka navrhnúť
tak, aby nezasahoval
dokomunikácie
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URBANISTICKÝ OKRSOK–UO – 04
Regulatívy
Číslo
okrsku

Index
špecifikácie

Charakter a špecifikácia
určeného javu, funkcie
záväzné

72

04

IA 1

existujúce rodinné domy

04

OV

občianska vybavenosť
navrhovaná

04

OV 1

občianska vybavenosť
Urbársky dom

04

OV 2

občianska vybavenosť

04

OV 3

salaš
Pod Kopčekom

04

RC

04

RC 1

rekreačná a oddychová
zóna Hrádok

04

RC2

súkromné chaty

04

DP 2

plochy statickej dopravy

04

ZV

zeleň verejná

04

BK

biokoridor lokálny

04

BK 1

biokoridor

04

GL 4

genofondová lokalita

04

PV

rekreačná zóna
Dvoriská

poľnohospodárska
výroba

smerné

základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- v rámci objektov
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
existujúcich RD možnosť
- max. zastavanosť pozemku – 50%, vrátane vytvorenia prechodného
spevnených plôch a doplnkových stavieb
ubytovania rodinného typu
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú
čiaru susediacich objektov
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom
pozemku
-prípustná dostavba existujúcich stavebných
prieluk
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)rešpektovať v rámci územia existujúce
zastávky hromadnej dopravy
- rešpektovať Podhradský potok s jeho
brehovými porastmi ako hydrickoterestrický
biokoridor
- rešpektovať plochu pre umiestnenie trhoviska
- možnosť umiestnenia sezónnych stánkov na
trhový predaj
- plochu vydláždiť , doplniť zeleňou
- rešpektovať vymedzenú funkciu
- areál dotvoriť vhodnou
- rešpektovať parkovacie plochy
zeleňou
- rešpektovať objekt pôvodného vodného mlyna - možnosť využitia objektu
ako technickú pamiatku
ako technického múzea
- areál dotvoriť zeleňou, drobnou architektúrou
- rešpektovať vymedzenú funkciu
- chov ovcí, ustajnenie, salaš
- rešpektovať vymedzenú plochu pre rekreačné
a oddychové aktivity
- v areáli vybudovať oddychový chodník zdravia
- areál
dotvoriť
vhodnými
drevinnými
spoločenstvami
- areál dotvoriť prvkami drobnej architektúry
- rešpektovať archeologickú lokalitu Hrádok
- vybudovať náučný chodník z rekreačnej zóny
Dvoriská
- akceptovať oddychovú a piknikovú plochu nad
Urbárskym domom
- rešpektovať vymedzenú funkciu rekreácie
- neprípustná výstavba ďalších chát
- rešpektovať vymedzenú funkciu parkoviska
- Upraviť a revitalizovať plochu verejnej zelene,
- doplniť vhodné drevinné spoločenstvá
- areál doplniť prvkami drobnej architektúry
(lavičky, infotabule,..)
- rešpektovať zastávku hromadnej dopravy
- rešpektovať biokoridor – ekotón Veľkej Fatry
Ratkovo – Turčianska Štiavnička
- rešpektovať Podhradský potok s jeho
brehovými porastmi ako biokoridor lokálneho
významu
- rešpektovať vymedzenú lokalitu
Pod Salašiskom
- nezasahovať do nej žiadnou činn.
rešpektovať
plochy
pre
intenzívnu - zmenšenie veľkosti
pôd.celkov orných pôd
poľnohospodársku výrobu
-rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu - ako deliaci prvok voliť
orná pôda
líniovú vegetáciu
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-rešpektovať trasy sietí technickej infraštruktúry
a ich OP
04

ZÚ

zosuvné územia

04

EZ

enviromentálne záťaže

04

LE

existujúce lesné
spoločenstvá

04

TI

04

TI 1

04

TI 2

technická infraštruktúra vodojem
technická infraštruktúra –
vodojem Konské
technická infraštruktúra vodojem

-dreviny prispôsobiť
existujúcim druhom lesných
spoločenstiev

- nezasahovať do vymedzenej plochy zosuvných
území stavebnou činn.
- devastované plochy zrekultivovať a zatrávniť
-rešpektovať vymedzenú funkciu lesov
-rešpektovať podmienky využ. lesov
- rešpektovať OP lesov
-rešpektovať LHP
-rešpektovať OP II° NP Veľká Fatra
- rešpektovať CHVU Veľká Fatra
- rešpektovať vodné zdroje a ich OP I° a II°
- nepripustiť výstavbu rekreač. chát
- rešpektovať vodojem pre úžitkovú vodu
a vodný zdroj aj s jeho OP
- rešpektovať vodojem a vodný zdroj aj s jeho
OP I° a II°
- rešpektovať vodojem aj s jeho OP

URBANISTICKÝ OKRSOK–UO - 05
Číslo
okrsku

Index
špecifikácie

Charakter a špecifikácia
určeného javu, funkcie

05

IA 1

existujúce rodinné domy

05

IA 2

navrhované rodinné
domy

05

DP 1

dopravná plocha

05

RC

rekreačná lúka
existujúca
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Regulatívy
záväzné
- základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- max. zastavanosť pozemku – 50%, vrátane
spevnených plôch a doplnkových stavieb
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú
čiaru susediacich objektov
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom
pozemku
-prípustná dostavba existujúcich stavebných
prieluk
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)rešpektovať v rámci územia existujúce
zastávky hromadnej dopravy
-základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-max. zastavanosť pozemku 30%, vrátane spev.
plôch a doplnkových stavieb
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garáž. vozidla na vlast. pozemku
- v rámci územia ponechať dostatočný dopravný
priestor pre umiestnenie komunikácií a TI
- ponechať prechod cez parc.č. KN-C 183
- rešpektovať vymedzenú dopravnú plochu ako
prístupovú komunikáciu
- pri navrhovaní v obytnej časti rešpektovať STN
- hlavná funkcia – plochy športových aktivít
- rešpektovať plochu lyžiarskeho vleku
- doplnková funkcia oddychové plochy
- neprípustná výstavba rekreačných objektov
- zachovať prevahu prírodných prvkov v území
- rešpektovať lokálny biokoridor
- rešpektovať OP lesa

smerné
- v rámci objektov
existujúcich RD možnosť
vytvorenia prechodného
ubytovania rodinného typu

- možnosť umiestnenia
lanového centra,
snowtubing,
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05

RC 1

05

ZV

zeleň verejná

05

BK

biokoridor lokálny

05

LE

existujúce lesné
spoločenstvá

05

PV

poľnohospodárska
výroba

rekreačná zóna
v Hlavnej doline

navrhovaná plocha rekreácie (lúka) na
sezónne využitie ako skautský tábor
- neprípustná výstavba chát a
rekreačných objektov
- rešpektovať návštevný poriadok NP VF
- skultúrniť plochu verejnej zelene, doplniť
vhodné drevinné spoloč.
- plochu poňať ako vstupnú zónu na rekreačnú
lúku
- rešpektovať biokoridor – ekotón Veľkej Fatry
Ratkovo – Turčianska Štiavnička
-rešpektovať vymedzenú funkciu lesov
-rešpektovať podmienky využ. lesov
- rešpektovať OP lesov
-rešpektovať LHP
-rešpektovať OP II° NP Veľká Fatra
- rešpektovať CHVU Veľká Fatra
- rešpektovať vodné zdroje a ich OP I° a II°
- nepripustiť výstavbu rekreač. chát
-rešpektovať
plochy
pre
intenzívnu poľnohospodársku výrobu
-rešpektovať podmienky výroby pre kategóriu
orná pôda
- vzhľadom na existujúce hydromeliorácie, je potrebný, pri akejkoľvek činnosti
súhlas vlastníka pozemku
- rešpektovať OP lesných pozemkov
a biokoridor

zmenšenie veľkosti
pôdnych celkov orných
pôd
ako deliaci prvok voliť
líniovú stromovú,kríkovú
vegetáciu
-dreviny
prispôsobiť
existujúcim druhom lesných
spoločenstiev

URBANISTICKÝ OKRSOK–UO - 06
Číslo
okrsku
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Index
špecifikácie

Charakter a špecifikácia
určeného javu, funkcie

06

IA 1

existujúce rodinné domy
- Konské

06

RC

rekreačné plochy

06

OV

navrhovaný
dom sociálnych služieb

06

DP

existujúca dopravná
plocha

Regulatívy
záväzné
- základná funkcia obytná
-prípustná funkcia OV, služieb a rekreácie
- max. počet nadzemných podlaží 1 + podkrovie
- max. zastavanosť pozemku – 50%, vrátane
spevnených plôch a doplnkových stavieb
- novonavrhované RD umiestniť na stavebnú
čiaru susediacich objektov
- prestrešenie - šikmé strechy, resp. prispôsobiť
okolitej zástavbe
-nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu
-odstavenie a garážovanie vozidla na vlastnom
pozemku
-prípustná dostavba existujúcich stavebných
prieluk
- pri výstavbe rešpektovať pôvodnú štruktúru
zástavby (uličná čiara, výškové zónovanie,ap.)rešpektovať v rámci územia existujúce
zastávky hromadnej dopravy
- rešpektovať vymedzenú funkciu
-plochy určené na rekreačnú funkciu chaty,
chalupy, záhradné chatky
- max.počet nadzemných podlaží- 1+podkrovie
-max.zastavanosť pozemku – 30%
-prestrešenie šikmou strechou
- navrhované objekty prispôsobiť charakteru
existujúcej zástavby (plocha, výška, materiál,
strechy,..)
- rešpektovať navrhovanú funkciu a plošné
vymedzenie areálu
- objekt zrekonštruovať na navrhovanú funkciu
- možnosť zobytnenia podkrovia
- areál doplniť vhodnými plochami zelene(aj
vysokej), lavičkami, altánkami
- rešpektovať trasu komunikácie III/018093
a doplniť ju chodníkom v chýbajúcich úsekoch
- rešpektovať zastávky hromadnej dopravy

smerné
- v rámci objektov
existujúcich RD možnosť
vytvorenia prechodného
ubytovania rodinného typu

v objekte možnosť
umiestnenia vývarovne pre
starších spoluobčanov,
ordinácie praktického
lekára, ap
- šírku chodníka navrhnúť
tak, aby nezasahoval do
šírk. param. komunikácie
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06

ZÚ

zosuvné územia

- nezasahovať do vymedzenej plochy zosuvných
území stavebnou činnosťou

06

BK

biokoridor

- rešpektovať lokálny hydricko – terestrický
biokoridor s jeho brehovými porastmi

19.11 Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny, resp. urbanistickej štúdie :
- územný plán zóny je potrebné obstarať a schváliť pre nasledujúce lokality :
 obytná zóna Sihoť – UO 2 - IA2
 hospodársky dvor – UO 2 - HD
- urbanistickú štúdiu je potrebné obstarať pre nasledujúce lokality, vo vzájomnej väzbe:
 agroturistický areál – UO 2 - AG
 občiansku vybavenosť – UO 2 - OV
 rekreačnú lúku - UO2 - RC
19.12 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, pre
asanáciu a pre chránené časti krajiny :
- dodržať navrhované riešenie v súlade so sprievodnou správou a výkresom č.2-Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a
VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:10 000, č.3-Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres
ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Podhradie a č. 3A-Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres
ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Konské
Verejnoprospešné stavby(VPS)
- VPS dodržať v zmysle výkresu č.2-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M
1:10 000, č.3-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Podhradie a č.
3A-Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou
časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny v M 1:2 000 – Konské a grafickej prílohy
textovej časti – Schéma záväznej časti riešenia a VPS
Za verejnoprospešné stavby sa považujú podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) § 108 odst.2 písm. a), stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné
technické vybavenie územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia :
VPS graficky vyjadriteľné :
a) novonavrhované komunikácie, rekonštrukcia existujúcich
b) objekty statickej dopravy (verejné parkovisko pri cintoríne, pri obchode, ap)
c) zastávky hromadnej dopravy
d) športové a oddychové plochy
e) zachytávacia nádrž
f) areál ZŠ a MŠ
g) budova OÚ
h) dom sociálnej starostlivosti,
i) cintorín, Dom smútku
j) trafostanice
k) prekládka 22 KV
l) zberný dvor, obecné kompostovisko
m) trhovisko
Ostatné VPS :
 výstavba a rekonštrukcia existujúcich a navrhovaných mostných objektov ponad vodné toky pre
automobily a peší pohyb,
 cyklistické komunikácie, cyklistické trasy
 výstavba a rekonštrukcia existujúcich a navrhovaných chodníkov pre peších, dobudovanie pešieho
chodníka vedľa cesty III/018093,
 plochy s výsadbou verejnej zelene,
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 stavby pre verejné zásobovanie elektrickou energiou:
- prekládky, demontáže a výstavba vzdušnej a káblovej 22 kV siete,
- demontáž 22 kV vzdušných prípojok k TR
- výstavba nových 22 kV podzemných vedení k trafostaniciam
- výstavba nových trafostaníc
výstavba NN siete 1 kV káblami pre sústredenú IBV a objekty občianskej vybavenosti, - vrátane
rozvodov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu do nových plôch,
plochy všetkých líniových vedení a objektov stavieb pre zásobovanie elektrickou energiou vrátane
ochranných pásiem,
 stavby pre verejné zásobovanie pitnou vodou:
- rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete DN 100 PVC vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj,
- odvedenie dažďových vôd z povrchového odtoku (rigoly) z intravilánu obce,
- plochy všetkých líniových vedení a objekty vodohospodárskych stavieb, vrátane ochranných pásiem
 stavby pre odvádzanie splaškových vôd
 stavby pre telekomunikačné služby:
- plochy všetkých líniových vedení a objektov stavieb pre telekomunikácie, vrátane ich ochranných
pásiem,
- výstavba MTS rozšírením do plôch s novou zástavbou IBV a objektov občianskej vybavenosti
Delenie a sceľovanie pozemkov:
Navrhovaná koncepcia riešenia si vyžaduje projekt a teda vykonanie delenia a sceľovania pozemkov na
návrhových plochách v lokalitách:
 Sihoť – plocha pre IBV – UO 2 - IA2
 agrofarma UO 2 - AG
Asanácie:
Navrhovaná koncepcia riešenia si vyžaduje asanáciu objektu v ploche pre nezávadnú výrobu, sklady
a služby:
 plochy pre nezávadnú výrobu, sklady a služby UO 2 - PA
Chránené časti krajiny
Plochy pre chránené časti krajiny sú uvedené v bode 19.6 týchto regulatívov
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