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01. Základné informácie 
 

a)Účelu použitia urbanistickej štúdie 

Urbanistická štúdia rieši obytné územie vymedzené v Územnom pláne sídelného útvaru Valaská 

pre výstavbu rodinných domov. Urbanistická štúdie spodrobňuje Územný plán sídelného útvaru 

Valaská a bude slúžiť na vymedzenie koridorov dopravnej a technickej vybavenosti, pre parceláciu 

stavebných pozemkov a podmienky umiestnenia stavieb rodinných domov, ako podklad pre územné 

rozhodovanie. 

b) Hlavné cieľe riešenia urbanistickej štúdie 

Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je návrh optimálnej urbanizácie a stanovenie požiadaviek 

na prípustné využitie vymedzeného územia pre vytvorenie bývania v rodinných domoch v súlade 

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Riešenie hlavných požiadaviek  Obce Valaská špecifikované nasledovne: 

a) Návrh parcelizácie v riešenom území, 

b) priestorové definovanie stavebných plôch na novovytvorených parcelách ako maximálny možný 

obrys zastavanej plochy rodinným domom , včítane organizácie statickej dopravy, 

c) stanovenie výškového obmedzenia zástavby na riešenom území, 

d) riešenie dopravnej a technickej vybavenosti riešeného územia pre napojenie rodinných domov, 

e) určenie charakteru oplotenia novovzniknutých pozemkov, 

f) stanovenie požiadaviek pre výsadbu zelene, 

g) stanovenie požiadaviek pre architektonicko-priestorové riešenie fasád nových rodinných domov 

s cieľom vytvoriť architektonicky jednotný, štýlovo kompaktný súbor rodinných domov, 

h) vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území. 
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Urbanistická štúdia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 

Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Urbanistická štúdia 

lokalita Lipová, Valaská rešpektuje  a vychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie obce 

Valaská, v znení Zmien a doplnkov, Územného plánu regiónu – Banskobystrický samosprávny kraj, 

schváleného zadania a územnoplánovacích podkladov. 

 

c)  Hranice riešeného územia predmetu diela 
Riešené územia zahrňuje pozemky parcela KN-C č. 2681/1, 3020, 1318/1 a parcela KN-E č. 2276/3, 

2276/1, 2275/1, 2274/3, 2274/1, 2274/2, 2273, 2314/1, 2289, 2286, 2292/1, 2292/2, 2291, 2290/6, 

2290/5, 2290/3, 2290/2, 2290/1. Z toho sú parcely KN-C2402, 2337/1, 2348/1, 2348/2, 2338/7, 

2338/5, 2338/9, 2338/8, 2338/10, 2338/11, 2339, 2341, 2343/1, 2343/2, 2343/3, 2343/4, 2344/2, 

2345, 2346/1, 2366/3, 2346/2, 2344/4, 2346/3, 2344/5, 2346/4, 2344/6, 2346/5, 2347/1, 2347/2, 

všetko katastrálne územie Valaská. 

Hranica riešeného územie prebieha zo severu pozemkami parcelaKN-C č. 2681/3, 2681/2, 1318/11, 

1315/11, 1314, 1310/2, 1311, 1310 aparcelaKN-E č. 22338/12,  z východu  pozemkami parcelaKN-E č. 

2348/3, z juhu katastrálnou hranicou s katastrálnym územím Hronec, pozemkami parcelaKN-C č. 

1329, 1328/1, zo západu pozemkami parcelaKN-C č. 2977, 1327, 1324, 1318/2, 1321/1, 1319, 

1318/4, 1309 aparcelaKN-E č. 2338/107. 

 

 

 

Delenie grafickej časti urbanistickej štúdie : 

- Výkres širších vzťahov (M 1:5000) 

- Výkres urbanistického riešenia (M 1:500) 

- Koordinačný výkres technického vybavenia- Lipová (M 1:500) 

- Výkres technického vybavenia – rozvody vody a kanalizácie (M 1:500) 

- Výkres technického vybavenia – rozvody elektriny a plynové rozvody (M 1:500) 

- Výkres limitov (vymedzenie zastaviteľných plôch, odstupov stavieb, výškových obmedzení, 

atď.) 

- Ostatné výkresy (M 5000, fragmenty M 1:5000) 

 

 

02. NÁVRH REGULATÍV A ODPORÚČANÍ PRE UMIESTNENIE RD – 

URČENÉ PRE  PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU A ARCHITEKTONICKÉ 

RIEŠENIE STAVBY RODINNÝCH DOMOV V DANEJ LOKALITE 
 

Cieľom stanovenia regulatívov  je vytvorenie kvalitného - ucelene pôsobiaceho obytného prostredia 

a verejného priestoru v predmetnej lokalite. 

Pre umiestenie objektov, ich priestorové usporiadanie, projektovú prípravu stavby, oplotenie 

pozemkov a  architektonické- materiálové riešenie objektov rodinných domov sa určujú tieto 

podmienky stanovujúce limity využitia územia medznými hodnotami využitia pozemkov:  
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Časť A) Záväzné urbanistické 
a1)   Spôsob zastavania pozemkov:

samosprávou)  

a2)  Počet podzemných podlaží: 

a3) Počet nadzemných podlaží:   

podlažie alebo podkrovie)  

a4)    Index podlažných plôch (IPP):         

(max. index podlažných plôch - pomer hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží (m

výmere konkrétneho pozemku a   

IPP = max 0,22(pre pozemky nad 1000 m

IPP = max 0,25 (pre pozemky menej ako  1000 m

 

a5) Index zastavaných plôch (IZP):   

(pomer zastavanej plochy (m2) k celkovej výmere konkrétneho pozemku, viď Obr. 01) 

 

IZP = max 0,22 (pre pozemky nad 1000 m

IZP = max0,25 (pre pozemky menej ako  1000 m

 

a6) Koeficient zelene (KZ):KZ = min 0,4

(pomer zelených plôch (m2) k celkovej výmere konkrétneho pozemku, viď Obr. 01) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

a7)  Max. šírka vjazdu na pozemky:

a8)  Pešie komunikácie (chodníky) v území:

a9)  Uličná čiara:  2,5 m od prístupovej komunikácie  
(predstavuje hranicu medzi stavebnými pozemkami a verejným priestorom komunikácií, viď 
Obr. 02)  

 

a10) Hlavná stavebná čiara:  

(čiara ohraničujúca z uličnej strany pôdorys hlavnej stavby na pozemku, viď Obr. 01) 

Stavebné čiara je rozhranie medzi stavbou a nezastavanou plochou. Poloha hrany vo výške 

rasteného či upraveného terénu. Stavebná čiara udáva záväznú polohu pre výstavbu budovy, 

jej odstup od hranice pozemku voči verejnému priestranstvu. 

 

  

 

 Hlavná stavebná čiara od hranice komunikáci

 Komunikáciu typu MO 7,5/30

 

a11) Podružná stavebná čiara:
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Záväzné urbanistické regulatívy stanovené  nasledovne:
Spôsob zastavania pozemkov: izolované rodinné domy (s výnimkou územia   ohraničeného

Počet podzemných podlaží:   1 

Počet nadzemných podlaží:    1, alebo 1+ (jedno nadzemné podlažie plus jedno ustúpené 

podlažie alebo podkrovie)   

Index podlažných plôch (IPP):          

pomer hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží (m

výmere konkrétneho pozemku a       vyjadruje intenzitu využitia územia, viď Obr. 01) 

(pre pozemky nad 1000 m2)   

pre pozemky menej ako  1000 m2)  

Index zastavaných plôch (IZP):    

) k celkovej výmere konkrétneho pozemku, viď Obr. 01) 

(pre pozemky nad 1000 m2)  

(pre pozemky menej ako  1000 m2) 

KZ = min 0,4 

) k celkovej výmere konkrétneho pozemku, viď Obr. 01) 

 

 

na pozemky: 5 m (viď Obr. 02)  

Pešie komunikácie (chodníky) v území: 1,5 a 2 m (šírka)  
od prístupovej komunikácie   

(predstavuje hranicu medzi stavebnými pozemkami a verejným priestorom komunikácií, viď 

(čiara ohraničujúca z uličnej strany pôdorys hlavnej stavby na pozemku, viď Obr. 01) 

Stavebné čiara je rozhranie medzi stavbou a nezastavanou plochou. Poloha hrany vo výške 

rasteného či upraveného terénu. Stavebná čiara udáva záväznú polohu pre výstavbu budovy, 

jej odstup od hranice pozemku voči verejnému priestranstvu.  

stavebná čiara od hranice komunikácie MO 7,5/30:    8 m

MO 7,5/30miestna  komunikácia obslužná. 

: 3 m 
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nasledovne: 
(s výnimkou územia   ohraničeného-

(jedno nadzemné podlažie plus jedno ustúpené 

pomer hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží (m2) k celkovej 

vyjadruje intenzitu využitia územia, viď Obr. 01)  

) k celkovej výmere konkrétneho pozemku, viď Obr. 01)  

) k celkovej výmere konkrétneho pozemku, viď Obr. 01)  

(predstavuje hranicu medzi stavebnými pozemkami a verejným priestorom komunikácií, viď 

(čiara ohraničujúca z uličnej strany pôdorys hlavnej stavby na pozemku, viď Obr. 01)  

Stavebné čiara je rozhranie medzi stavbou a nezastavanou plochou. Poloha hrany vo výške 

rasteného či upraveného terénu. Stavebná čiara udáva záväznú polohu pre výstavbu budovy, 

8 m 
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(čiara ohraničujúca z uličnej strany pôdorys drobných doplnkových stavieb na pozemku 

(garáže, prístrešky, rampy, schodiská, terasy a pod.) mimo hospodárskych a skladových 

objektov a oplotení)  

 

a12) Minimálna vzdialenosť objektu od hranice pozemku: 3,5 m 
(okrem hlavnej stavebnej čiary, viď Obr. 01)  
 

a13) Permanentné parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel: 

vo vnútri  vlastného pozemku na teréne, alebo v garáži, ktorá môže byť vstavaná do objektu 

hlavnej stavby alebo pristavaná.  

Počet parkovacích státí  na pozemku investora: 2 

 

a14) Oplotenie  

Oplotenie pozemkov sa považuje za drobnú stavbu a pozemky je možné oplocovať aj bez 
hlavnej stavby, alebo nezastavané pozemky. Projekt a stavba oplotenia nemusí byť súčasťou  
hlavnej stavby  a stavebného konania. Podlieha iba povinnosti ohlásenia drobnej stavby. 
Stavebný úrad môže nariadiť stavebné konanie aj pre stavbu oplotenia a to z dôvodu, aby 
vlastníci susedených nehnuteľností mohli uplatniť svoje práva v správnom konaní. 
 
Oplotenie pozemkov medzi verejnou časťou územia a vlastným stavebným pozemkom 
(primárne oplotenie) sa spravidla vyhotovuje a požaduje ako priehľadné v maximálnej výške 2 
m, prípadne nepriehľadné v maximálnej výške 1,5mna pevnej podmurovke- betónovom 
základe  z odolných materiálov.  V oplotení potrebné zabudovať meracie zariadenia  elektrickej 
energie plynu nádob na zber odpadu, poštových schránok oznamovacích a ovládacích 
zariadení brán a bránok. Viď obr.č.2 
 
Oplotenie medzi súkromnými pozemkami(sekundárne oplotenie) ako priehľadné do výšky 
max 2m. 
Pri  oporných stenách ktoré plnia aj funkciu oplotenia . Max výška plnej steny nad úroveň 
terénu je max 0,5 m, zostávajúcu časť realizovať z priehľadného oplotenia. Max výška 
oplotenia medzi susedmi je 2m od upraveného terénu. ( pri sklonitých pozemkoch  od terénu 
vrchného suseda ) viď obr. 2,3 
 

 

„primárnehe plotenie (plot bezprostredne susediaci s verejným 

priestorom)  2m priehľadné ,1,6m nepriehľadné , možnosť aj živého 

plotu trvalo zelený „živý plot“, šírka 0,8 m, referenčný taxón 

Cupressocyparisleylandii, odporúčaná výška živého plotu 2,5 m

 (viď Obr. 02 a   Obr.03)  

 

Výška „sekundárneho“ oplotenia2m priehľadné, max výška podmurovky pri opornom múre 0,5 

m možnosť aj živého plotu-  trvalo zelený „živý plot“, šírka 0,8 m, referenčný 

taxónCupressocyparisleylandii, odporúčaná výška živého plotu 2,5 m  

(viď. Obr.03)  
 

a15) Umiestnenie elektrickej a plynovej meracej skrine: 

 podľa priloženej výkresovej dokumentácie (Obr. 02)  
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a16) Povolené tvary striech a architektonické riešenia: 

       „plochá“, „pultová“, „sedlová“ a „kombinovaná“        max.  sklon: 25° max.  prevýšenie 
medzi povrchovou úpravou podlahy väčšej časti  1 PP (podzemného podlažia) a 
povrchovou úpravou strešnej konštrukcie: 9,0m  
 

a17) Nepovolené tvarové, architektonické a materiálové riešenia: 

„valbová“, „mansartová“ , „stanová“ a „šedová“  strecha ,strešné vikiere   
pálená, betónová strešná krytina a iné nasucho kladené dielcové krytiny   
 

Časť B) Odporúčané urbanistické a architektonické parametre 

navrhovanú štvrť. 
 

Zámerom investora je vytvoriť  kultivované životné prostredie najvyššej kvality verejných 

priestorov pre realizáciu individuálnych stavebných zámerov budúcich obyvateľov plánovanej 

lokality v obci Valaská. 

Charakter individuálnych architektonických riešení  rodinných domov  by mal reflektovať 

moderné trendy a osobitý prístup k jednotlivým pozemkom pri tvorbe budúcich projektov, ktoré 

prispejú k zvýrazneniu jedinečnosti tejto lokality.   

Z dôvodu maximalizácie využitia potenciálu a rôznorodosti unikátnych stavebných 
pozemkov s orientáciou a výhľadom podľa individuálnych požiadaviek klienta, dôrazne 
neodporúčame architektonické riešenia  rodinných domov  vychádzajúce z tzv. „katalógových“- 
typizovaných projektov.  

Jedine návrh rodinného domu od skúseného a kvalitného architekta môže prispieť 

k vytvoreniu kultivovaného, udržateľného  a komfortného životného prostredia pre 

budúcich obyvateľov.  

 

b1)  Odporúčaný typ vstupnej brány(vstup bezprostredne z verejného priestoru):  

priehľadná, posuvná alebo krídlová, farba antracit, odporúčané delenie na vstupnú časť pešiu a 

vstupnú prejazdnú časť pre motorové vozidlá  (viď Obr. 02)   

b2) Odporúčané materiálové a výškové parametre pre „primárne“ oplotenie medzi jednotlivými 

pozemkami(bezprostredne susediace s iným súkromným pozemkom):  

panelový pletivový systém, priehľadný  po celej výške nad terénom s ochranou proti 

podhrabaniu, farba antracit, výška 1,9 m.  

b3)  Odporúčané materiálové riešenie „sekundárneho“ oplotenia:  

panelový pletivový systém, priehľadný  po celej výške nad terénom s ochranou proti 

podhrabaniu, farba antracit výška 1,9 m (viď Obr. 02 a Obr. 03)  

 

b4) Odporúčané materiálové a výškové parametre pre „sekundárny“ plot medzi  jednotlivými  

pozemkami: 

trvalo zelený „živý plot“, šírka- 0,8 m, referenčný taxónCupressocyparisleylandii, 

odporúčaná výška 2,5 m   
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b5) Odporúčané materiálové riešenia striech: 

vegetačné strechy v intenzívnej aj extenzívnej forme sú odporúčaným riešením, ktoré 

prispieva k ambícii harmonicky začleniť      výstavbu RD do jedinečného prírodného 

prostredia obce valaské a podporuje snahu o vytvorenie architektonicky, kvalitného a 

ekologicky udržateľného prostredia budúceho obytného súboru. 

b7)  Odporúčané presahy konštrukcií: 

 presahy kozol  markíz a tík a ríms do 1,5 sa nezapočítavajú do zastavanej plochy objektu. 

Stĺpy podopierajúce presahy sa započítavajú do zastavanej plochy aj s predmetným 

presahom.  

b8)  Odporúčané odvodnenie dažďových vôd:  

 všetky dažďové vody zo striech a spevnených plôch (aj priesaky z oporných múrov  ) vlastník 

odvodňuje na vlastnom pozemku formou vodozádržných opatrení (akumulačné nádoby 

a vsaky).  

 

b9) Odporúčaná doba na získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia: 

realizácia výstavby individuálne stojaceho rodinného domu na Dohodnutom pozemku a 

získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia naň najneskôr do 5 (päť) rokov od 

nadobudnutia právoplatnosti posledného z rozhodnutí povoľujúcich užívanie komunikácií a 

inžinierskych sietí   

Časť C) Neodporúčané postupy, tvarové a materiálové riešenia striech a 

architektúry  rodinných domov. 
 

- farebnosť strešného a obvodového  plášťa kontrastujúca s prírodným prostredím  
- realizácia projektu rodinného domu bez spolupráce s architektom   
- realizácia upravených tzv. „katalógových“ typizovaných projektov  
- realizácia projektu rodinných domov s charakterom typickým pre iné podnebné pásma resp. 

kultúrne zázemia 
 

 

03. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia územia, 
 

Obytné územie Lipová vymedzené v Územnom pláne sídelného útvaru Valaská pre výstavbu 

rodinných domov  bude dopravne napojené na pôvodnú cestnú sieť a infraštruktúru.  

Zo severnej strany bude územie napojené na ulicu Pod Lipovovu, v západnej  časti prepojenie na 

Partizánsku cestu cez parcelu 1318/5 a v južnej časti prepojenie na  kataster obce Hronec  ako 

optimálne dopravné prepojenie lokality z obecnej komunikácie 29.augusta cez parcelu 1501. 

V severnej časti bude lokalita Lipová prepojená s lokalitou Pod Hrbom. 

Pre danú lokalitu Lipová  je navrhnutá Komunikáciu typu MO 7,5/30 miestna  komunikácia obslužná. 

Jednostranných chodník  v šírke  1,5 a 2 m.  Jednostranný zelený  pás určený na uličnú zeleň. 

Technická infraštruktúra bude  prevažne prepojená na pôvodnú. Je  zakreslená  spoločne  na výkrese 

L05 (Koordinačný výkres technického vybavenia- Lipová) .  

 

Navrhované verejné siete: 

-  Verejný vodovod D 110, DN 100 HDPE, poloha hydrantu v max odstupoch 80 m 
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- Kanalizačné potrubie DN 300 PVC  (bude potrebné prepojenie na hlavný zberač podľa pokynov 

správcu. V danej lokalite nebola evidovaná verejná kanalizácia) 

- Elektrické podzemné vedenie 

- Plynová verejná sieť podzemné vedenie 

- Uličné osvetlenie vetva verejného osvetlenia ako pozemné vedenie 

 

Riešenie vjazdu na pozemok, poloha meracích zaradení je zakreslená  v prílohe OBR.č. 2 

Návrh sietí je potrebné prerokovať s príslušnými správcami sietí  v predprojektovej príprave 

infraštruktúry. 

 

 

 

04. Hodnotenie navrhovaného riešenia. 
Obytné územie Lipová vymedzené v Územnom pláne sídelného útvaru Valaská pre výstavbu 

rodinných domov v dostatočnej miere spodrobňuje Územný plán sídelného útvaru Valaská.  

Dostatočne  vymedzuje požadované  koridory dopravnej a technickej vybavenosti, parceláciu 

stavebných pozemkov a podmienky umiestnenia stavieb rodinných domov.  

 

Predmetné riešenie považujem za optimálnej  z hľadiska urbanizácie a stanovené  požiadavky na 

výstavbu  za prípustné a vhodné pre vytvorenie bývania v rodinných domoch. V súlade s platnou 

územnoplánovacou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa,  s cieľom vytvoriť architektonicky 

jednotný, štýlovo kompaktný súbor rodinných domov. Budúce obytné územie Lipová považujem za 

veľmi príjemnú lokalitu  obce Valaská. Pozemky pre rodinné domy nachádzajúce sa na svahu kopca 

Pod Lipou sú slnečné, zachytávajú prevažne južné a západné slnko. Správny výberom vhodného 

konceptu domu vlastník pozemku môže umocniť atmosféru prostredia.  

Odporúčam pre predmetnú lokalitu nasledovné tvarové riešenia rodinných domov. 
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Obr.č.1  ZÁKLADNÉ LIMITY UMIESTNENIA OBJEKTU 
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Obr.č.2 VSTUP NA POZEMOK RD  
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Obr.č.3 SCHÉMATICKÉ REZY OPLOTENÍM (PRIMÁRNE, SEKUNDÁRNE)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


