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NR  ÚPN-O vypracovali: 

 

  urbanizmus:                     Ing. arch. Martin Cifra 

   doprava:                        Ing. Miloš Gontko 

  vodné hospodárstvo:            Ing. Jana Verešová 

  zásobovanie el. energiou:      Ing. Peter Hrapko 

  telekomunikačné siete:        Ing. Peter Hrapko 

  plynofikácia:                   Ing. František Janega 

  ekológia život. prostredia:     Ing. arch. Martin Cifra 

  demografia a bytový fond:     Ing. arch. Martin Cifra 

  aktualizácia polohopisu:        Ing. arch. Adam Cifra 
  nakladanie s PPF:   Ing. arch. Martin Cifra 
  život. prostr., ekolog. stabilita: Ing. arch. Martin Cifra  
 
Osoba oprávnená podľa §2a  
stavebného zákona:   Ing.arch.Gertrúda Ćuboňová 
     Číslo preukazu MŽP SR 36 
 
 
 
 
Predkladaný územný plán pozostáva z nasledovných častí: 
- Textová časť včítane tabuľkovej 
- Grafická časť 
 
Obsah textovej časti: 

A1. Základné údaje 
A1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši 
A1.1.1. Údaje o dôvodoch obstarania UPD 
A1.1.2. Údaje o objednávateľovi a spracovateľovi 
A1.1.3. Hlavné ciele riešenia 
A1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak existuje 
A1.3. Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania      

konceptu alebo návrhu, ak sa nevypracoval koncept 
A1.3.1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými 

orgánmi štátnej  správy, obcí a verejnosťou  
A1.3.2. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním 
A1.3.3. Súpis použitých UPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení 

 
A2. Riešenie územného plánu obce 
A2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis 
A2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce /územie jednej obce, alebo viacerých obcí 

na základe údajov z katastra nehnuteľností/ a záujmového územia 
A2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny /hlavne 

u malých obcí/ 
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu 
A2.2.1.Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN-O 
A2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 
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A2.3.1. Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, výhľadová veková 
skladba, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/ 

A2.3.2. Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby, z toho 
sociálne bývanie, Celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období a jeho 
modernizácia/ 

A2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie 
riešenej obce do systému osídlenia  

A2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové 
usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál 
a územný rozvoj obce 

A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie 
A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania 

osobitne chránených častí prírody a krajiny 
A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území 
A2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
A2.5.1. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce 
A2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, 

dopravy, zelene, a ostatných plôch 
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt 
A2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných 

území  
A2.6.1. Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, prevádzkových 

a komunikačných väzieb, na území obce 
A2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, 

výroby a rekreácie 
Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie 
A2.7.1. Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry 
A2.7.2. Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné služby, ostatná 

vybavenosť/ 
A2.7.3. Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti 
A2.7.4. Kapacity a štruktúra zariadení 
 
Výrobné územia 
A2.7.5. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, 

poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové 
hospodárstvo, cestovný ruch/ 

A2.7.6. Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich plôch pre rozvoj 
hospodárskej základne a ich lokalizácia 

A2.7.7. Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných 
pásiem 

A2.7.8. Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných 
zámerov 

 
Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo 
A2.7.9. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu 
A2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce 
A2.8.1. Súčastné zastavané územie 
A2.8.2. Navrhované územie na zástavbu 
A2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
A2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred 

povodňami 
A2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 
A2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
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A2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území 
a dobývacích priestorov 

A2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 
A2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, 

sociálnych a územno – technických dôsledkov 
A2.18. Návrh záväznej časti  
A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  vrátane limitov 

využitia územia 
A2.18.2.Verejnoprospešné stavby 
A2.18.3.Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – v územnom 

  pláne zóny 
A2.18.4.Vymedzenie zastavaného územia 
A2.18.5. Vymedzenie ochranných pásiem 

 
 
A3. Doplňujúce údaje 
Obsah grafickej časti: 

1 širšie vzťahy, M=1:25000 
2    komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania
 katastrálneho územia, M=1: 10000 
3 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 

zastavaného územia s vyznačenými regulatívmi a limitmi priestorov. M=1:5000 
4 výkres dopravného riešenia, M=1:5000 
5 výkres vodného hospodárstva, M=1:5000 
6 výkres energetiky, M=1:5000 
7 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES, M=1:10000 
8 výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M=1:10000 
9 verejnoprospešné stavby, M=1:5000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

A1. Základné údaje 
A1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré 

územný plán rieši 
 

A1.1.1. Údaje o dôvodoch obstarania UPD 
Obec v čase obstarávania územného plánu nemala vyhotovenú žiadnu 
územnoplánovaciu dokumentáciu. Bolo to brzdou jej rozvoja, ako aj brzdou 
rozhodovania sa obecnej samosprávy o vhodnosti stavebných aktivít v obci. Taktiež 
obec bez schváleného územného plánu sa nemôže uchádzať o finančnú podporu zo 
štátneho rozpočtu, alebo prostriedkov Európskej únie.  
 

A1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 
Obstarávateľom ÚPD je obec Ladice . Má  IČO 00038440. 
Zhotoviteľom kR-ÚPN-O Močenok je architektonický ateliér AVENIR, Ing. arch. Martin 
Cifra so sídlom v Nitre,Dlhá 3, DIČ : 1031490284, číslo autorizačného osvedčenia:0524 
AA 1234, IČO: 30402468. 
Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie v zmysle § 2a stavebného zákona je 
Ing.arch.Gertrúda Ćuboňová - číslo preukazu MŽP SR 36 
 

 
A1.1.3. Hlavné ciele riešenia 
V súlade so zadaním definujeme   ciele riešenia nasledovne: "Cieľom  obstarania  
územného  plánu  je,  aby  obec  mala zabezpečený kontinuálny  rozvoj, ktorý  vyhovuje 
požiadavkám  doby a  potrebám jej obyvateľstva".  Územný plán  obce rieši funkčné  
vymedzenie a usporiadanie plôch a stanovuje základné zásady  organizácie územia, 
postup pri jeho využití a podmienky výstavby v obci. Cieľom  územného  plánu  je  
zároveň  schváliť  navrhnutú urbanistickú koncepciu  na rozvoj  sídla, ako  platnú 
územno - plánovaciu dokumentáciu pre rozhodovanie o lokalizácii a usmerňovaní 
prípravy stavebných akcií v obci. Časové  riešenie územného plánu uvažuje  s 
návrhovým obdobím o 2O rokov, čiže s rokom 2O28. 
 

A1.2.  Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, ak 
existuje a predchádzajúcej dokumentácie 
Obec Ladice nemala dosiaľ vyhotovenú územnplánovaciu dokumentáciu. 

 
 

A1.3. Údaje o súlade riešenia so zadaním a so 
súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo 
návrhu, ak sa nevypracoval koncept 
 

 
A1.3.1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých 
etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej  správy, obcí a 
verejnosťou  
 

Obsah tejto kapitoly  bude možné doplniť až po prerokovaní návrhu ÚPN-O. Teraz sa 
vyexpeduje objednávateľovi ÚPN-O v návrhu riešenia za účelom, aby mal podklad na 
prerokovávanie. Po definovaní pripomienok k ÚPN-O sa Obecné zastupiteľstvo 
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rozhodne, ktoré pripomienky zapracovať do ÚPN-O. V súlade s týmto procesom sa po 
jeho ukončení môže napísať táto kapitola.  
 

 

 

A1.3.2. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním 
Všetky požiadavky zo zadania sú v rámci ÚPN-O riešené. Sú zrejmé z výkresu 
záujmového územia a komplexného urbanistického riešenia.  
Hodnotiť bod po bode súlad riešenia ÚPN-O so zadaním by bolo rozsiahle, sústredíme 
sa heslovite na nosné časti riešenia. 
 
V zmysle požiadavky zadania sme v ÚPN-o definovali nosnú vzťahovú sústavu obce, 
hierarchiu priestorov. Určili sme primárne centrum  obce.  
Určili sme možnosti rozvoja všetkých funkčných zón obce, usporiadali ich bez 
vzájomných kolízií tak, aby vytvárali harmonický celok a komplexne zabezpečovali 
všetky životné potreby obyvateľov obce. 
Vo výkresoch vodného hospodárstva, energetiky a dopravy, ako aj v textovej časti sme 
navrhli dobudovanie technickej  infraštruktúry, chodníkov a ciest s výhľadom do 
budúcnosti. 
Koncepciu a zásady rozvoja rekreácie a chalupárčenia v katastrálnom území a v obci 
rozvíjame v kapitole  A2.7.9. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, 
kúpeľníctva a športu. 
Zachovanie a rozvoj prírodného prostredia a ekologickej stability riešime v kapitole:  
A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania 

osobitne chránených častí prírody a krajiny 
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt 
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
 
Vybavenosť obce riešime v kapitole A2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej 
vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch 
 
 
 
 

A1.3.3.  Súpis použitých UPP a iných podkladov so 
zhodnotením ich využitia pri riešení 
Pri podpise zmluvy o dielo zapožičala obec zhotoviteľovi ÚPN-O nasledovné materiály: 

1. zoznam územných rozhodnutí vydaných v katastri obce od roku 2003 
2. zoznam stavebných povolení vydaných v katastri obce od roku 2003 
3. erb obce 
4. písomné stanoviská dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy k oznámeniu 

obce Ladice, že začína spracovávať ÚPN-O 
5. brožúra o histórii obce Ladice 
6. Program sociálneho rozvoja podzoborských obcí 
7. existujúce projekty technickej infraštruktúry pre obec Ladice 

- vodojem Podskalie 02/2005 
- porealizačné zameranie plynofikácie Ladice 09/1998 
- Plynofikácia Ladice 08/1997 
- Vodovod Ladice 
- Kanalizačná sieť  Ladice–projekt stavby 04/2000 

8. ROEP mapy v digitálnom tvare 
9. Digitalizované mapové listy katastra obce v M=1.10 000 z Mapovej služby 

Bratislava 
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Materiál z bodu č. 1 a 2 sme použili pre prieskumy a rozbory obce Ladice. Poskytoval 
nám prehľad o aktuálnych stavebných aktivitách v obci. 
Materiál z bodu 3 sme použili na každom výkrese a v grafike textovej časti prieskumov 
a rozborov, zadania, ako aj ÚPN-O Ladice 
 
Materiál z bodu 4 nám slúžil pri tvorbe jednotlivých lokalít rozvoja obce.  
Materiál z bodu 5 sme zapracovali do prieskumov a rozborov.  
Materiál z bodu 6 nám pre PaR Ladice poskytol komplexný prehľad o sociálnych, 
demografických a funkčných danostiach obce. 
Materiál z bodu 7 použili jednotlivé profesie pri zakreslení existujúcich inž. sietí do 
výkresov PaR Ladice, ako aj do výkresov ÚPN-O Ladice. 
 
Materiál z bodu 8  a 9 bol podkladom pre vytvorenie polohopisu a výškopisu 
zastavaného územia obce v M= 1:5000. 
Materiál z bodu 9 sme navyše použili pri vyhotovení mapového podkladu celého 
katastrálneho územia  
 

 
 
A2. Riešenie územného plánu obce 
 

A2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický 
opis 
 
Obec Ladice leží 14 km západne od Zlatých Moraviec, na styku Žitavskej pahorkatiny a 
juhovýchodného úpätia Tríbeča. Obec sa rozprestiera na oboch brehoch potoka 
Drevenica v nadmorskej výške 160-400 m a tiahne sa v tvare polkruhu. Jej zemepisné 
súradnice sú 48°23'46" severnej zemepisnej šírky a 18°15'43" východnej zemepisnej 
dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 209 m n. m. Rozloha katastrálneho 
územia obce je 1 165 ha. 
Na severozápad od obce sa vypína starý kameňolom známy ťažbou kvalitného 
kremenca, ktorý vraj poznali aj Kelti. Kameň sa v ňom ťažil do 70. rokov 20. storočia. 
Občania boli aj dobrými ovocinármi. Dôkazom toho je množstvo ovocných stromov v 
chotári (jablone, hrušky, slivky, čerešne, marhule, broskyne, orechy). Podľa miestnej 
tradície sem jarabinu oskorušovú a mišpuľu obyčajnú priniesli Turci. Tieto druhy sú 
rozšírené vo východnej a južnej Európe. V chotári je aj množstvo viníc. Do chotára 
obce patrí aj Gaštanica s porastom gaštana jedlého starým 50 rokov. Z obce možno 
podniknúť krásne výlety do širšieho okolia. 
Ladice si dodnes zachovali svoj poľnohospodársky charakter, no v budúcnosti sa 
vedenie obce chce zamerať na turistiku a rekreáciu. 
Poloha obce z pohľadu dopravného spojenia je v rámci regiónu relatívne dobrá. Obec 
leží v  Nitrianskom kraji v západnej časti okresu Zlaté Moravce. Severozápadnú hranicu 
tvorí katastrálne územie Kostoľany pod Tríbečom, severnú Veľčice, západnú Jelenec, 
južnú Neverice a východnú Sľažany. Od okresného mesta je vzdialená 14 km. 
Železničná zastávka je v obci, hoci osobná doprava z ekonomických dôvodov na tejto 
trati (Zlaté Moravce – Lužianky) nefunguje. 
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A2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce  a záujmového 
územia 
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia obce Ladice. Katastrálne 
územie obce má výmeru 1165 ha. 
 
 

Záujmovým územím rozumieme územie strategického záujmu obce, od ktorého je 
nejakým spôsobom závislá.  
V prípade obce Močenok za záujmové územie považujeme: 
- katastrálne územie obce Ladice 

 
Požiadavky na riešenie záujmového územia: 
- vytvoriť vhodnú dopravnú kostru záujmového územia , ktorá zabezpečí bezkolízny 

kontakt obytnej zóny s plochami živočíšnej, rastlinnej výroby, podnikateľských 
aktivít a nových pracovných príležitostí 

- pri návrhu rozmiestnenia funkčných zložiek záujmového územia dbať o ich vhodné 
spolupôsobenie bez negatívnych dopadov 

- dodržiavať ochranné pásma všetkých druhov /živočíšnej výroby voči obytnej zóne 
a pod/ 

- rešpektovať priebeh nadradených inžinierskych sietí prechádzajúcich cez územie 
vrátane ich ochranných pásiem 

- mať na zreteli opatrenia zabraňujúce erózii pôdneho fondu 
- rešpektovať a zohľadňovať pri návrhu zástavby pôdny fond a jeho bonitu 
- optimalizovať koncepciu trasovania inžinierskych sietí  
- pri návrhu nových funkcií mimo zastavaného územia obcí zohľadňovať priebeh 

prvkov územného systému ekologickej stability, ako aj trasovanie inžinierskych sietí 

 
A2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných 
regulatívov zóny  
V obci Ladice sa nenachádza územie, na ktoré by boli vypracované regulatívy zóny.  
 

 
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí 
územného plánu regiónu 
Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu VÚC  Nitrianskeho kraja z roku 
2002. Pre možnosť konfrontácie predložených údajov s predmetnou ÚPD sme 
ponechali v tejto kapitole  pôvodné číslovanie z ÚPN – VÚC Nitrianskeho kraja.  
 
 

A2.2.1. Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do 
návrhu ÚPN 

 
Záväzné časti ÚPN-R uvádzame napísané kurzívou /šikmým písmom/. Spôsob 
zapracovania do návrhu ÚPN-O je napísaný v kolmom písme. 
 
Táto kapitola reprezentuje výpis z územného plánu veľký územný celok  Nitrianskeho 
kraja z roku 1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 
188/1998 zo dňa 28.4.1998 a so zmenami a doplnkami ÚPN veľký územný celok NK, 
ktorých záväzná časť bola schválená zastupiteľstvom NSK uznesením č. 339/2004 zo 
dňa 8.11.2004. Pre možnosť konfrontácie predložených údajov s predmetnou 
územnoplánovacou dokumentáciou sme ponechali v tejto kapitole  pôvodné číslovanie 
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z ÚPN – veľký územný celok Nitrianskeho kraja. Pre stručnosť sme vypísali len tie 
požiadavky zo záväznej časti územného plánu veľký územný celok  Nitrianskeho kraja, 
ktoré sa týkajú  obce a katastrálneho územia Ladice.  
Medzičasom sa niektoré predpisy zmenili, z toho automaticky vyplýva pre územný plán 
obce ich aktualizácia na platné predpisy.  
 

2.19 Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku 
Nitrianskeho kraja 
2.19.1 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 
Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné 
regulatívy: 
 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 
1.1. vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia 
 

 vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych pri zdôraznení územnej polohy 
kraja, ktorý hraničí s Maďarskou republikou, a ktorý je potrebné zapojiť do širšej 
medzinárodnej, 

1.2. formovať ťažiská osídlenia na celoštátnej, nadregionálnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry 
jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel 
a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného 
ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie, 
1.8.7. v okrese Zlaté Moravce: 

1.11. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných 
životných podmienok obyvateľov, 

 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie 

riešenej obce do systému osídlenia  
A2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové 

usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-ekonomický potenciál 
a územný rozvoj obce 

A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie 
A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania 

osobitne chránených častí prírody a krajiny 
A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území 
A2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

 

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 
2.1. usmerňovať funkčno – priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s 

prírodnými a civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov 
obyvateľov kraja, najmä mesta Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú 
a koncomtýždennú rekreáciu, ako aj nárokov účastníkov širšieho aj 
cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus, 

2.2. usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších 
rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov, 
2.2.5. územie v severnom cípe Zlatých Moraviec s centrom v Topoľčiankach, 

2.4. dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou,  
2.6. vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,  
2.7. lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných 
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cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže 
bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach,  

 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.7.9. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu 

 

 

3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry: 
3.1. Školstvo: 

3.1.1. rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu 
materiálno–technickú základňu, optimálne riešiť školstvo v národnostne 
zmiešanom území, 

3.2. Zdravotníctvo: 
3.2.1. rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, 

liečebnej a rehabilitačnej, 
3.3. Sociálna starostlivosti: 

3.3.1. zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre 
rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť 
sociálnej starostlivosti tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto 
oblasti sebestačné, 

3.4. Duševná a telesná kultúra: 
3.4.1. podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore Nitrianskeho kraja 

a nadviazať na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-
spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov kraja, 

3.4.2. podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, 
predovšetkým siete knižníc, ktoré predstavujú významný článok v 
kultúrno-vzdelávacom procese najširších vrstiev obyvateľstva, ako aj 
ďalších zariadení kultúrno-rekreačného charakteru, 

3.4.3. rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu 
podmienky nielen vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom 
prostredí, čo je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a 
možnosti uplatnenia stratégie Národného programu podpory zdravia, 

 

 

 

4. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 
4.1. rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden 

z faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj, 
4.2. rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených 

vinohradníckych a chmeľových oblastiach, 
4.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami 

vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými 
opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v 
nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 

4.4. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v 
pásmach hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného 
systému ekologickej stability (ÚSES), 

4.5. rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3  937,16 ha) na plochách 
poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených 
lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu 
poľnohospodárska pôda (biele plochy), 
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4.8. v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného 
drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími 
spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky 
klimaxových lesov v súvislosti s obnovami lesných hospodárskych plánov, 

4.9. pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť 
ucelené komplexy lesov. 

 
 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.7.5. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná výroba, 

poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, remeslá, skladové 
hospodárstvo, cestovný ruch/ 

 
 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany 
prírody a ochrany pôdneho fondu: 

5.2. odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a 
pod.) v územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych 
projektov  

5.9. pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, 
dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná 
náhrada nepôvodných drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru 
obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi, 

5.10. rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania 
prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať 
podiel ekostabilizačných prvkov  

5.11. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných 
ekosystémoch rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou, 

 
 
 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania 
osobitne chránených častí prírody a krajiny 
A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

 

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva: 
6.1. rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne 

pamiatky, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské 
pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), 

6.3. pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru 
osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť 
pri zachovaní identity a špecifičnosti pôvodného osídlenia, 

6.4. rešpektovať kultúrno – historické urbanistické celky a architektonické objekty až 
areály, a to nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, 
než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,  

6.5. rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, 
hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe 
hmotnej aj nehmotnej a vytvárať pre ne vhodné prostredie, 
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6.6. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé 
etnokultúrne a hospodársko–sociálne celky a prírodno–klimatické oblasti, 
dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy 
(predovšetkým v oblasti Podunajskej roviny (v okrese Komárno), predhoria 
Štiavnických vrchov a štálov v oblasti Jedľových Kostolian), 

6.8. rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a 
javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové 
impulzy kraja (vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, 
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území), 

 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt 

 

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 
8.1. Vodné hospodárstvo 
8.1.1. Na úseku ochrany pred povodňami 

a. vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania 
vybudovaných kapacít 

b. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí 
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak 
povodňových, ako i v období sucha  

8.1.2. Na úseku odvedenia vnútorných vôd 
a. vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom 

zabezpečenia prietočnosti 
 
8.1.5. Na úseku verejných kanalizácií 

V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 
1994 treba: 
a. zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so 

zákonom č. 138/1973 Zb. a nariadením vlády SR č. 242/1993 Z.z. 
b. budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov 

vody a iných vôd 
c. zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, 

čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a 
podzemných vôd 

d. zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná 
úroveň obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie: 
1. dokončiť rozostavané stavby: 

h. rozostavané stavby verejných kanalizácií a ČOV v sídlach: Ladice,  
 
 

8.2. Energetika 
8.2.9. rešpektovať koridory jestvujúcich vedení 
8.2.10. rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím, 

 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

 

9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva: 
9.1. riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so 
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schválenými aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, 
Nitrianskeho kraja a jeho okresov, 

9.2. uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, 
separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a 
legislatívnych nástrojov, 

9.3. riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich 
technickým podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované 
veľkokapacitné regionálne skládky odpadov, 

9.4. rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších 
obcí kraja, vrátane separácie problémových látok, 

9.5. zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších 
kompostovacích zariadení, 

9.6. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane 
ich kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie, 

9.10. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, 
dotrieďovanie a kompostovanie odpadov, 

 
 
Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené zásady sú riešené v nasledovných kapitolách ÚPN-O: 
A2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybav 

 
2.19.2 Verejnoprospešné stavby Nitrianskeho kraja 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

2. V oblasti železničnej dopravy 
2.3. Vybudovať VRT v trase Bratislava – Nitra – Zvolen – Košice 

5. V oblasti vodného hospodárstva 
5.2. Verejné vodovody: 

r) prívod vody Beladice–Neverice–Ladice–Kostoľany pod Tríbečom 
5.2.9. napojenie sídla Bodza, Holiare, Brestovec, Sokolce, Lipové, Bodzianske Lúky, 

Tôň, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove na prívod vody Gabčíkovo–Nové 
Zámky 

5.3. Verejné kanalizácie  
5.3.1. rozostavané stavby: 

h) rozostavané stavby verejných kanalizácií a ČOV v sídlach: Ladice,  

5.3.40 dobudovanie ČOV Beladice a výstavba kanalizačných sietí v obciach Jelenec, 
Kostoľany  pod Tribečom, Ladice a Neverice, /z Prílohy č.2 k nariadeniu vlády 

č.188/1998 Z.z. v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 3/2004 

  ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU  

            NITRIANSKEHO KRAJA 
 

8. V oblasti odpadového hospodárstva: 
8.1. plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam 

vrátane regionálnych veľkoplošných skládok, 
8.2. stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a 

kompostovanie odpadov, 
Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 
262/1992 Zb., zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného 
súdu SR č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke 
práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
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Spôsob zapracovania do ÚPN-O: 
Uvedené stavby boli prenesené do kapitoly ÚPN-O: 
A2.18.    Návrh záväznej časti  
A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  vrátane limitov 

využitia   územia 
A2.18.2. Verejnoprospešné stavby 
 
Navyše boli k zoznamu verejnoprospešných stavieb priradené stavby vyplývajúce 
z riešenia ÚPN-O. 
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A2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické 
rozvojové predpoklady obce 
 

A2.3.1. Demografia /charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov, 
výhľadová  veková skladba, index rastu, prirodzený prírastok, migrácia/ 
 
OBYVATEĽSTVO 
Vývoj počtu obyvateľstva 
     Obec Ladice patrí v rámci okresu Zlaté Moravce aj v rámci SR s počtom obyvateľov k malým 
obciam. 
     Počet obyvateľov je rozhodujúcim rozvojovým faktorom každej obce, teda aj tejto obce. Podľa 
vývoja počtu obyvateľov v poslednej dekáde možno konštatovať, že situácia sa v tejto oblasti nie je 
dobrá, hoci sa počet obyvateľov v poslednej dekáde viac-menej stabilizoval. Na druhej strane 
nemožno očakávať, že v horizonte niekoľkých dekád by bol väčší prírastok v ľudských zdrojoch, 
nakoľko skladba obyvateľstva nevytvára k tomu predpoklady a nie je ani výhľad na väčší nárast 
obyvateľov z iných obcí.  
 
Vývoj obyvateľstva 
 
Rok 1869 1900 1940 1950 1970 1980 1991 1995 1998 2000 

Obyvatelia 685 776 1003 1063 1107 1045 886 816 808 821 

 
 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006     

Obyvatelia 813 812 801 802 800 800     

 
 

Veková štruktúra 
      Všeobecným problémom Slovenskej republiky je nepriaznivý vývoj vekovej štruktúry z hľadiska 
produktívnych vekových kategórií. Tento problém však zatiaľ nie je prioritným pre obec Ladice, kde 
pomer predproduktívneho obyvateľstva ku poproduktívnemu je približne 1:1,13. Z tohoto pomeru 
možno dedukovať, že ak sa tento trend v budúcnosti nezlepší, postupne dôjde k degresu a obec 
bude zápasiť s nedostatkom aktívneho obyvateľstva. Negatívny vývoj ovplyvňuje nielen nízka 
natalita, ale aj vysoké percento mladých ľudí, ktorí po osamostatnení sa nachádzajú trvalý pobyt 
mimo rodiska.    
 
 

Veková 
kategória 

0 – 14 r. 15 – 59 r.  nad 60 r.  Spolu 

Spolu 148 498 167 813 

 

 
Národnostná štruktúra obyvateľstva 
      Z hľadiska národnostného zloženia možno konštatovať, že skladba obyvateľstva nie je 
homogénna, pretože obyvateľstvo slovenskej národnosti tvorí 55 % a maďarskej národnosti 43,7 
%. Ostatné a nezistené sú zastúpené minoritne.  
 

 
 

 

Národnostné 
zloženie 

Slovenská 
národnosť 

Maďarská 
národnosť 

Česká 
národnosť 

Iné a 
nezistené 

Spolu 

Počet 
obyvateľov 

447 355 2 9 813 

% 55 43,7 0,2 1,1 100 
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Religiózna štruktúra obyvateľstva 
      Z hľadiska náboženského vyznania možno konštatovať, že dominantným vierovyznaním je 
rímsko – katolícke, ku ktorému sa hlási 92,4 % obyvateľstva. Ostatné vierovyznania sú málo 
zastúpené a spolu s nezistenými tvoria 2,9 % a bez vyznania tvoria 4,7 % obyvateľstva. 
  

Náboženské 
vyznanie 

Rímsko-
katolícke 

Ostatné  
a nezistené 

Bez 
vyznania 

Spolu 

Počet obyvateľov 751 24 38 813 

% 92,4 2,9 4,7 100 

 
 
 
Pre návrhové obdobie ÚPN-O  Ladice v roku 2027 počítame s počtom obyvateľov cca 1010. 
 
 

Stanovenie  počtu obyvateľov, bytov a domov pre návrhové obdobie  - rok 2028 

 Počet 
domov  

Počet bytov 
 

Počet 
obyvateľov  

poznámka 

Existujúci stav, 
trvale obývané 
domy /VR=r.2001/ 

250 252 813  

Lokalita01 71 77 234  

Lokalita 02 79 85 260  

Lokalita 03 27 29 89  

Lokalita 04 25 27 82  

Zastavanie prelúk 11 12 36  

Zlepšenie 
cenzovosti exist. b.j. 

  40  

Spolu pre rok 2027 463 482 1554  

 
 
Uvedené údaje sú kapacitami územia. Či sa naplnia do horizontu návrhového obdobia 
územného plánu bude záležať od viacerých faktorov, ako rozvoj pracovných príležitostí v obci, 
majetkoprávne vysporiadanie dosiaľ neobývaných domov, rozvoj agroturistiky a pod.  
Uvádzať prognózu charakteristiky dynamiky rastu počtu obyvateľov , výhľadovú vekovú 
skladbu považujeme za fiktívnu a nepotrebnú. Skutočné čísla budú závisieť nie len od 
územného plánu, ale od vôle a možností mladých ľudí prísť bývať do Ladíc. To sa odvíja od 
predpokladu nárastu pracovných príležitostí v obci. V rámci ÚPN-O vytvárame piestorové 
možnosti pre rozvoj podnikateľských príležitostí. Či sa navrhované kapacity budú v návrhovom 
období realizovať je závislé od príchodu potencionálnych investorov, možností budovať 
pracovné miesta aj za pomoci eurofondov, agility obecnej samosprávy a pod. 
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A2.3.2. Bytový fond /celková potreba bytov a návrh novej bytovej 
výstavby, z toho sociálne bývanie, celkový rozvoj bytového fondu 
v návrhovom období a jeho modernizácia/ 

 
Domový a bytový fond 
     Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré vplývajú 
na rozvoj obce a sú predpokladom napĺňania jej základných funkcií. V obci sa nachádza spolu 321 
domov, z toho je trvalo obývaných 250. K dispozícii je 324 bytov, z toho je trvalo obývaných 252. 
Viacero rodinných domov nie je už využívaných na trvalé bývanie, ale slúžia na víkendové pobyty 
majiteľov resp. užívateľov, ktorí sa o ne príkladne starajú.  
  Plyn má zavedený každá domácnosť, ktorá o to prejavila záujem. Kvalifikovaný odhad počíta s 90 
% napojením domácnosti na rozvod plynu. 
Pre navrhovaný počet bytov a domov v rámci ÚPN-O Ladice viď tabuľku v kapitole A2.3.1. 

 
 
 
A2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy 
dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia  
 

A2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné 
a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socio-
ekonomický potenciál a územný rozvoj obce 
 
Poloha  obce vo vzťahu k centrám rozvoja 
Obec Ladice patrí do okresu Zlaté Moravce, ktorý je súčasťou  Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v NUTS II Západné Slovensko. 
     Obec je približne rovnako vzdialená od okresného mesta, ako aj krajského mesta. Má relatívne 
dobré napojenie na hlavný dopravný koridor – cestu I. triedy E571, od ktorej je vzdialená 5 km. Od 
centier ekonomického rozvoja regionálneho, národného a medzinárodného významu je vzdialená 
nasledovne:   
- Nitra 20 km, 
- Banská Bystrica 100 km, 
- Bratislava 100 km,  
- Viedeň 170 km. 

 
Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre 
 
Sídelné centrá 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska vyhodnotila vo svojom I. návrhu obce ako sídelné centrá 
v systéme osídlenia celého Slovenska. Definovala nadregionálne centrá, centrá regionálneho 
významu, subregionálne centrá, centrá lokálneho významu a centrá miestneho významu. 

Ohľadom obce Ladice konštatujeme, že sa nenachádza v žiadnej kategórii sídelných centier. 
 
Ťažiská osídlenia 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska – II. návrh, ktorá bola schválená vládou SR v decembri 
1997 odporúča aj vo vzťahu k administratívnemu usporiadaniu územia Slovenska členiť ťažiská 
osídlenia na: 
1. ťažiská osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu, 
2. ťažiská osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu, 
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3. ťažiská osídlenia regionálneho významu, 
4. ťažiská osídlenia miestneho významu. 
 
Konštatujeme, že obec Ladice sa nachádza mimo takto definovaných ťažísk osídlenia 
 
Rozvojové osi 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska – II. návrh uvažuje so sídelnými rozvojovými osami 
prechádzajúcimi Nitrianskym krajom, komunikačno – sídelnými rozvojovými osami, regionálnymi 
rozvojovými osami a priestormi mimo ťažísk osídlenia.  

Konštatujeme, že obec Ladice sa nachádza mimo takto definovaných rozvojových osí.  
 
 
Priestory mimo ťažísk osídlenia 

Na území Nitrianskeho kraja sa nachádza historicky vyvinutých viacero typov vidieckeho osídlenia, 
ktoré je žiaduce z hľadiska tvorby kultúrnej krajiny zachovať, podporovať jeho primeraný rozvoj a 
dotvárať v súlade s jeho špecifickými danosťami. 

Obec Ladice možno zahrnúť do priestorov Nitrianskeho kraja mimo ťažísk osídlenia. 
 
Funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia: 
 
Situovanie riešeného územia 
     Obec Ladice leží v severnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline potoka Drevenica. Rozprestiera 
na jeho oboch brehoch v tvare polkruhu. Na severozápad od obce sa vypína starý kameňolom 
známy ťažbou kvalitného kremenca. Jej zemepisné súradnice sú 48°23'46" severnej zemepisnej 
šírky a 18°15'43" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 209 m 
n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 1 165 ha. 
      Poloha obce z pohľadu dopravného spojenia je v rámci regiónu relatívne dobrá. Obec leží v  
Nitrianskom kraji v západnej časti okresu Zlaté Moravce. Severozápadnú hranicu tvorí katastrálne 
územie Kostoľany pod Tríbečom, severnú Veľčice, západnú Jelenec, južnú Neverice a východnú 
Sľažany. Od okresného mesta je vzdialená 14 km. Železničná zastávka je v obci, hoci osobná 
doprava z ekonomických dôvodov na tejto trati (Zlaté Moravce – Lužianky) nefunguje.  
 
Predpoklady rozvoja z hľadiska postavenia v rámci štruktúry osídlenia 

Napriek tomu, že ohľadom obce Ladice konštatujeme, že sa nenachádza v žiadnej kategórii 
sídelných centier, nachádza sa mimo  ťažísk osídlenia a rozvojových osí má obec Ladice priaznivú 
perspektívu rozvoja. Komunikačný prístup na cestu I. triedy, ako aj k regionálnym centrám sú 
prijateľné. Zato obyvateľ v k. ú. Ladice nájde tiché, kľudné, ekologicky vyvážené prírodné 
prostredie s vynikajúcimi podmienkami pre rekreáciu, turizmus,  vinohradníctvo. Ralizáciou 
rozvojových lokalít ÚPN-O Ladice vznikne v obci prostredie pre harmonický život obyvateľov 
s dobrými podmienkami pre bývanie, pracovné príležitosti, trávenie voľného času, či pre kontakty 
s regionálnymi centrami Nitra a Zlaté Moravce. 
 
Predpoklady rozvoja z hľadiska krajinno-estetických a ekologických faktorov 
Rozvoj obce je podmienený rešpektovaním krajinnoekologických prvkov MUSES, ktoré vytvárajú 
ekologickú stabilitu územia a preto sa musia zachovávať a zveľaďovať.  
Obec Ladice poskytuje svojim obyvateľom relatívne vyvážené územie s prijateľným pomerom 
ekostabilizačných prvkov voči odlesnenej krajine využívanej pre poľnohospodárske účely. 
V zásade severná, severozápadná a severovýchodná časť katastrálneho územia obopínajúca 
zastavané územie pozostáva z prvkov ekologickej stability. Potom južná a juhovýchodná časť 
katastrálneho územia je využívaná prevažne ako PPF. 
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Stručne k prvkom MUSES, ktoré ovplyvňujú rozvoj obce pre návrhové obdobie: 
 Krížom cez zastavané územie obce preteká potok Drevenica, ktorý je regionálnym biokoridorom. 
Na tomto biokoridore sú situované dva lokálne biocentrá: jedno na severnej strane zastavaného 
územia /č.8/, druhé na južnej strane zastavaného územia /č.7/. 
V severozápadnej časti katastra obce sa rozprestiera regionálne biocentrum /č.2/, ktorého obrys je 
totožný s hranicou chránenej krajinnej oblasti. Taktiež je v tejto časti územia CHÚN, ďalej lúky, 
vinice a plochy lesa. 
V severovýchodnej časti katastra obce sa nachádzajú lesy, lúky a vinice. Rozprestiera sa tam 
regionálnebiocentrum /č.1/ , má totožnú hranicu s CHÚN.  Vtejto časti územia je aj chránená 
krajinná oblasť.  
Vo východnej časti k. ú. Sa pozdĺž odvodňovacích kanálov Vinica a Chosniansky potok 
nachádzajú  plochy katastra odvodnené drenážami.  
Všetky uvedené prvky v území  sú zakreslené vo výkrese č. 7. Vytvárajú ekologickú rovnováhu 
územia a je nutné ich rešpektovať.  
Preto pri výbere rozvojových lokalít bolo potrebné nájsť územie mimo prvkov MUSES. To nás 
navigovalo hľadať a určiť lokality rozvoja hlavne na južnej strane zastavaného územia v priamom 
kontakte s ním.  

 
V kapitole A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny sa opatreniam na udržanie 
ekologickej stability územia venujeme v nasledovných kapitolách: 
8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení 
8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy 
8.4.2. Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov 
8.4.3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody 
8.4.4. Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu 
8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine 
 
 
 
Predpoklady rozvoja z hľadiska napojenia a dostupnosti jestvujúcich a navrhovaných trás 
dopravných a tech. systémov 
Kataster obce je priaznivo vybavený dopravným napojením na dopravný skelet ciest Slovenskej 
republiky, ako aj na systém nadradených rádov technickej infraštruktúry.  
 

 
 
A2.4.2. Väzby obce na záujmové územie 
Záujmové územie obce sme definovali v kapitole A2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce  
a záujmového územia. Taktiež sme tam definovali požiadavky na riešenie záujmového územia. 
Obec je na záujmové územie napojené prostredníctvom komunikačného – dopravného skeletu.   
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A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany 
a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny 
 

1. KONCEPCIA 
Predkladaný krajinnoekologický plán (Ďalej len „KEP“) katastrálneho územia LADICE bol 
vyhotovený v súlade s „Metodickým postupom spracovania KEP v rámci prieskumov a rozborov 
územného plánu obce“, vydaného Odborom územného plánovania Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky v roku 2001. Toto metodické usmernenie bolo vydané v zmysle § 
17 ods. 3 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov. 
 
Predkladaný KEP na rozdiel od spomenutého metodického postupu  neobsahuje všetky prípravné 
mapové a tabuľkové podklady. Je to z dôvodov väčšej prehľadnosti materiálu a menšej náročnosti 
na odbornosť budúceho užívateľa. Predpokladáme totiž, že predkladaný KEP bude slúžiť obci 
i jednotlivým záujmovým i profesným skupinám jej občanov (poľovníci, rybári, včelári, rodičia 
školopovinných detí, učitelia, poľnohospodári, dôchodcovia a podobne) počas nasledujúcich 
desiatok rokov.   
 
Predkladaný KEP sa opiera pri hodnotení ekologicky optimálneho využívanie krajiny o nadradený 
regionálny územný systém ekologickej stability Nitrianskeho kraja (RÚSES) a miestny územný 
systém ekologickej stability (MÚSES). Projekt MÚSES je teda organicky včlenený do KEP a tvorí 
jeho jadro.  
 
Kvôli čitateľnosti mapových podkladov predkladaného projektu bola ich grafika v porovnaní s 
predpísanou upravená tak, aby bol pre užívateľa mapy na prvý pohľad jasný rozdiel medzi prvkami  
KEP miestnej úrovne a prvkami KEP úrovní vyšších. 
 
Každý zo základných prvkov KEP má pridelené svoje číslo. V textovej časti je každý z týchto 
základných prvkov stručne charakterizovaný, pokiaľ ide o jeho súčasnú ekologickú kvalitu. Každý 
zo spomínaných základných prvkov má v ďalšej časti projektu predpísané ekologizačné opatrenia. 
Tieto ekologizačné opatrenia v budúcnosti zabezpečia udržanie a podľa možnosti aj zlepšenie 
ekologickej kvality jednak prvkov samotných a potom samozrejme aj celkovej ekologickej stability 
samotného riešeného územia. 
 
Predkladaný projekt neurčuje, kto bude spomínané predpísané ekologizačné opatrenia pre 
udržanie a zlepšenie KEP a jeho jednotlivých prvkov uskutočňovať, na čí účet ich uskutoční a 
neurčuje ani presný časový rozvrh týchto opatrení. V každom prípade koordinačná funkcia pri ich 
zabezpečovaní pripadne samospráve dotknutej obce a pripadne na ňu aj konečná zodpovednosť 
za realizáciu a fungovanie KEP. 
 
Súčasná ekologická situácia riešeného katastrálneho územia bola určená na základe miestnych 
ohliadok, štúdia leteckých snímok, geografických, geologických, pedologických, hydrologických a 
geobotanických máp a dostupných historických údajov.     

 
2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO  ÚZEMIA 
Riešeným územím je kataster obce Ladice. 
 
3. DOSTUPNÉ PODKLADY  O  RIEŠENOM  ÚZEMÍ 
 
3.1.1. Doteraz spracované podklady o riešenom území 
Na spracovanie predkladaného krajinnoekologického plánu boli použité nasledovné podklady: 
 
1. Územný plán veľkého územného celku Nitrianskeho kraja z roku 1998. 
2. Letecké snímky mierky 1:10 000. 
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3. RÚSES okresu Nitra z roku 1995 
4. Základná mapa Slovenskej republiky mierky 1:25 000, list č. 35-434   
5. Mapa ochrany vôd Slovenska mierky 1:50 000, list č.  
6. Geobotanická mapa SSR z roku 1986  
7. Atlas Slovenskej socialistickej republiky z roku 1980. 
8. Atlas krajiny Slovenskej republiky z roku 2002. 
 
3.1.2. Zhodnotenie doteraz spracovaných podkladov pre riešené územie 
Hlavným mapovým podkladom pre zhotovenie predkladaného krajinnoekologického plánu bola 
základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:25 000.  
 
Projekt RÚSES okresu Nitra z roku 1995 bol inovovaný Územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja 
z roku 1998. V prípade rozdielnych údajov sme museli rešpektovať prednosť ÚPD VÚC.  
 

4. KRAJINNOEKOLOGICKÁ  ANALÝZA 
 
4.1. Vývoj krajiny riešeného územia i jeho širšieho záujmového územia v minulosti 
 
 
4.1.2. Identifikácia pôvodných spoločenstiev riešeného územia 
 
4.1.2.1. Lužný les nížinný (Ulmenion) 
Je to spoločenstvo vlhkomilné až mezohygrofilné na pôdach nivných, čiastočne aj na 
hnedozemiach alebo černozemiach. Na riešenom území sa nachádzalo v nive potokov Drevenica 
a Chosnianskeho v páse širokom asi 200-300 m.   
 
Pôdy uvedeného spoločenstva sú zásobené rastlinnými živinami pomerne bohato. Ekologickou 
podmienkou pre vznik a udržiavanie daného spoločenstva sú každoročné povrchové záplavy 
v trvaní niekoľkých dní až týždňov alebo rovnako dlho trvajúce podmáčanie pôd. 
 
Vrchné poschodie spoločenstva tvorili (od najmokrejších stanovíšť): jaseň úzkolistý panónsky, dub 
letný, brest hrabolistý, jaseň štíhly, javor poľný a čremcha strapcovitá. 
 
Primiešanými drevinami spoločenstva boli topoľ biely, topoľ čierny, topoľ osikový, jelša lepkavá, 
vŕba biela a vŕba krehká. Drevinou vtrúsenou bol hrab obyčajný. 
 
Poschodie krov bolo vyvinuté dobre a malo vysokú pokryvnosť. Tvorili ho svíb krvavý, svíb južný 
a svíb červenkastý, zob vtáčí, bršlen európsky, javor poľný, hloh jednosemenný, hloh obyčajný, 
lieska obyčajná, javor tatársky, dráč obyčajný, plamienok rovný, drieň obyčajný a kalina 
siripútková.  
 
Bylinné poschodie (smerom od najvlhkejších lokalít) tvorili: ostružina ožina, lipkavec obyčajný, 
ostrica ostrá, ostrica pobrežná, ostrica pľuzgierkatá, žihľava dvojdomá, hluchavka škvrnitá, mrvica 
lesná, čarovník parížsky, blyskáč jarný, chmeľ obyčajný, kuklík mestský, kostrava obrovská, krivec 
žltý, halucha banátska, kozonoha hostcová, lipkavec obyčajný, štiav krvavý, vlkovec obyčajný, pýr 
psí, lipkavec marenovitý, konvalinka voňavá a marinka voňavá. 
 
Do daného spoločenstva prenikali z relatívne suchšieho spoločenstva dubovo hrabových lesov 
veternica hájna, marinka voňavá, zvonček žihľavolistý, konvalinka voňavá, zádušník brečtanovitý, 
cesnak medvedí, kokorík mnohokvetý a pľúcnik lekársky. 
 
Živočíchmi typickými pre toto spoločenstvo boli: drevotoč obyčajný, chochlačka brestová, mníška 
zlatorítka, mora novembrová, obaľovač zelený, piadivka jabloňová, priadkovec topoľový, slimák 
záhradný, svrčiak riečny, volavka striebristá, bocian čierny, haja tmavá alebo sviňa divá. Vo 
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vodných tokoch v samotnom spoločenstve sa nachádzajúcich to boli napríklad bobor vodný, vydra 
riečna, rybárik riečny, volavka popolavá, skokan zelený, pleskáč alebo sumec obyčajný.   
 
4.1.2.2. Dubovo-hrabový les karpatský (Carici pilosae – Carpinenion betuli) 
Dubovo – hrabový les karpatský pokrýval územia susediace s predchádzajúcim spoločenstvom, 
ktoré už boli vyššie, ako dosahovali každoročné záplavy. Pásy tohto spoločenstva boli široké 1-3 
km. Toto spoločenstvo mohlo siahať až do nadmorských výšok 600 m. V riešenom území 
pokrývalo väčšiu plochu ako predchádzajúce spoločenstvo. Utváralo sa na podloží pôvodu 
usadeného, vyvrelého hlbinného alebo aj vulkanického. Podmienkou jeho vzniku boli ako podklad 
hnedozeme, dobre zásobené splachmi rastlinných živín z vyšších polôh a spodná voda vo väčších 
hĺbkach. 
 
Vrchné poschodie spoločenstva tvorili: dub zimný, hrab obyčajný, javor poľný, lipa malolistá, lipa 
veľkolistá a čerešňa vtáčia. Vtrúsený bol dub žltkastý. 
 
Krovinné poschodie tvorili: zemolez obyčajný, svíb krvavý, lieska obyčajná, zob vtáčí, hloh 
jednosemenný, hloh obyčajný a drieň obyčajný. 
 
Poschodie bylín tvorili: ostrica chlpatá, reznačka mnohosnubná, lipkavec lesný, nátržník neplodný, 
iskerník zlatožltý, iskerník podkarpatský, hviezdica veľkokvetá, zimozeleň menšia, kokorík 
širokolistý, marinka voňavá, kopytník európsky, stoklas benekenov, zubačka cibuľkonosná, 
kostrava rôznolistá, mednička ovisnutá, mliečnik mnohofarebný, králik chocholíkatý a pľúcnik 
lekársky.  
 
Živočíchy, ktoré sú pre dané spoločenstvo charakteristické, sú: fuzáč veľký, kobylka dubová, 
môrka dubinová, ostrôžkár cezmínový, priadkovec cerový, roháč obyčajný, svrček dúbravový, 
dudok chochlatý, ďateľ prostredný, sokol rároh, výrik lesný, podkovár južný, kuna lesná, mačka 
divá, jeleň európsky a zubor hrivnatý.   
 
4.1.2.3. Dubovo - cerový les (Quercetum petraeae – cerris)  
Dubovo cerový les pokrýval v riešenom území vrcholy pahorkov a tvoril najväčší podiel jeho 
plochy. V porovnaní s predchádzajúcim spoločenstvom bol suchším. Ekologickou podmienkou 
vzniku daného spoločenstva bol alkalický podklad a pôdy  illimerizované hnedozeme na 
sprašových príkrovoch, mierne kyslé, na jar vlké a v lete presychavé.   
 
Dubovo cerový les bol tvorený predovšetkým dubom cerovým. Primiešanými druhmi vrchného 
poschodie drevín boli: dub žltkastý, dub sivozelený, dub zimný a dub letný. Vtrúsenými drevinami 
boli: dub mnohoplodý, jaseň mannový a javor poľný.  
 
Poschodie krov bolo vyvinuté dobre a tvorili ho zob vtáčí, drieň obyčajný, svíb krvavý, trnka 
obyčajná, ruža šípová, hloh jednosemenný a rešetliak prečisťujúci.  
 
Poschodie bylín tvorili: ostrica horská, nátržník biely, lipnica úzkolistá, pľúcnik Murínov, hrachor 
čierny, kosienka farbiarska, králik chocholíkatý, mednička sfarbená. K nim sa pridávali zo suchších 
spoločenstiev napríklad kostrava valeská, kostrava dalmatínska, a kostrava žliabkovitá, 
z kyslejších spoločenstiev smlz kroviskový alebo veronika lekárska. 
 
Živočíchmi typickými pre dané spoločenstvo boli: chochlatka dubinová, kobylka bielopása, kobylka 
dubová, koník lesný, kováčiky, krasone, križiak pásavý, mníška veľkohlavá, ostrôžkár cezmínový, 
piadica červenohnedá, ploskáčik cerový, psota cerová, užovka hladká, užovka stromová, dudok 
chochlatý, ďateľ prostredný, krutihlav hnedý, muchárik bielokrký, netopier veľkouchý, pĺšik 
lieskový, kuna lesná, zubor hrivnatý alebo jeleň európsky. 
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4.1.2.4. Dubový kyslomilný les (Genisto germanicae – Quercion dalechampii) 
Dubový kyslomilný les pokrýval ako najsuchší spomedzi tu sa vyskytujúcich spoločenstiev 
v riešenom území najmenší podiel jeho plochy – severný cíp (na južných svahoch Veľkého Lysca). 
  
Podkladom spoločenstva sú kremence, kremencové diority a granodiority v polohách extrémnych 
a na stanovištiach plytkých rankrov, výrazne nenasýtených hnedých alebo hnedých podzolovaných 
pôd vo výškach 250-700 m nad morom. 
 
Vedúcou drevinou poschodia drevín spoločenstva je dub žltkastý. Vtrúsenými drevinami sú dub 
mnohoplodý a vo vyšších polohách borovica lesná, buk obyčajný a breza bradavičnatá a ojedinele 
dub plstnatý. 
 
Poschodie krov takmer nejestvuje. 
 
Poschodie bylín tvoria: metlica krivoľaká, chlpaňa hájna, kostrava ovčia, vres obyčajný, smlz 
trsťovníkovitý, čermeľ lúčny, čučuriedka obyčajná, náprstník veľkokvetý, lipnica hájna a kručinka 
chlpatá. Primiešanými sú aj druhy teplomilné: zvonček broskyňolistý, silenka obyčajná a hrdobarka 
cesnaková.   
 
Poschodie machov a lišajníkov je výrazne vyvinuté a tvoria ho: kyjanôčka bezlistá, rohozub 
purpurový, dutohlávka končistá, dvojhrot príbuzný, bielomach sivý a trhanček sivastý. 
 
Charakteristickými živočíchmi spoločenstva sú: fuzáč veľký, kobylka dubová, môrka dubinová, 
ostrôžkár cezmínový, roháč obyčajný, svrček dúbravový, dudok chochlatý, ďateľ prostredný, sokol 
rároh, výrik lesný, sova lesná, kuna lesná a srnec lesný.    
 
4.1.3. Biogeografické začlenenie riešeného územia 
 
4.1.3.1. Zoogeografia 
Zoogeograficky patrí riešené územie do dvoch rozdielnych oblastí. Jeho pahorkatinová časť patrí 
do Vnútrokarpatských zníženín, Panónskej oblasti, Juhoslovenského obvodu a Dunajského okrsku 
pahorkatinného. Na druhej strane zasa jeho vrchovinová časť zoogeograficky patrí do Karpát, 
západných Karpát, Vnútorného obvodu a Západného okrsku.   
 
4.1.3.2. Fytogeografia 
Pahorkatinová časť riešeného územia patrí do Oblasti panónskej flóry, Obvodu eupanónskej 
xerotermnej flóry a Podunajskej nížiny. 
 
Vrchovinová časť riešeného územia patrí do Oblasti západokarpatskej flóry, Obvodu 
predkarpatskej flóry a Tribeča.   
 
4.2. Abiotické zložky krajiny riešeného územia 
 
4.2.1. Reliéf  a geomorfológia riešeného územia 
Z hľadiska geomorfologického je základným typom reliéfu riešeného územia v jeho  
 

 pahorkatinovej časti reliéf nížinných pahorkatín a vybranými typmi reliéfu úvalinovitých 
dolín nížinných pahorkatín a zosuvov, 

 časti, ktorú zaberá súčasný intravilán reliéf eróznych brázd a 

 vrchovinovej časti vrchovinový reliéf s vybranými typmi reliéfu morfologicky výrazných 
strání na tektonických poruchách a reliéfu monoklinálnych chrbtov.  

 
Základnými morfoštruktúrami riešeného územia sú v jeho  
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 pahorkatinovej časti negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy a mierne diferencované 
morfoštruktúry bez agradácie, 

 časti prislúchajúcej intravilánu a vo vrchovinovej časti vrásovo-bloková fatransko-tatranská 
morfoštruktúra, pozitívne morfoštruktúry – hraste a klinové hraste jadrových pohorí. 

  
Riešené územie je z hľadiska triedenia morfoskulptúrneho reliéfu na základe exogénnych 
procesov vo svojej pahorkatinovej časti reliéfom akumulačno-eróznym, reliéfom proluviálno-
eolickým a proluviálno-eolickou rovinou.  
 
Vo svojej časti prislúchajúcej intravilánu je riešené územie z uvedeného hľadiska erózno-
denudačným reliéfom, pedimentovým fluviálno-denudačným reliéfom a pedimentovou rezanou 
pahorkatinou. 
 
A nakoniec vo svojej vrchovinovej časti je riešené územie z uvedeného hľadiska erózno-
denudačným reliéfom, fluviálne rezaným rázsochovým reliéfom a fluviálne rezanou vrchovinou. 
 
Z hľadiska triedenia morfoštruktúrneho reliéfu na základe aktívnej a pasívnej štruktúry 
a povrchového systému mobilnej zóny je dané územie  
 

 vo svojej pahorkatinovej časti reliéfom morfoštruktúry s negatívnou pohybovou tendenciou, 
tektonickým až štruktúrno-tektonickým reliéfom, reliéfom horizontálnych až 
subhorizontálnych štruktúr morfotektonicky slabo diferencovaných  a reliéfom so slabým 
uplatnením litológie. 

 Vo svojej časti prislúchajúcej intravilánu a vo svojej vrchovinovej časti je reliéfom 
morfoštruktúry s pozitívnou pohybovou tendenciou, tektonickým až štruktúrno-tektonickým 
reliéfom kryhových až vrásovo-kryhových štruktúr a reliéfom príkrovovo-vrásových štruktúr 
so silným uplatnením litológie. 

 
Najnižším miestom riešeného územia je bod, kde potok Drevenica opúšťa riešené územie smerom 
na juh s nadmorskou výškou 179 m. Najvyšším miestom je najsevernejší bod riešeného územia na 
južnom svahu Veľkého Lysca   s nadmorskou výškou 440 m nad morom.  
 
Reliéfotvorným procesom je v súčasnosti v oblasti pahorkatinovej riešeného územia slabý 
fluviálno-erózny proces s miernym pohybom svahových hmôt v pahorkatinách s dominanciou 
rozovretých úvalinovitých dolín. Táto časť riešeného územia sa nachádza v oblasti intenzívnej 
výmoľovej erózie. 
 
Sklonitosť územia je vo svojej pahorkatinovej časti do 6 stupňov a vo vrchovinovej časti do 14 
stupňov.  
 
Geomorfologicky patrí riešené územie vo svojej pahorkatinovej časti do sústavy Alpsko-
himalájskej, podsústavy Panónskej panvy,  provincie Západopanónskej panvy, subprovincie Malej 
dunajskej kotliny, oblasti Podunajskej nížiny, Podunajskej pahorkatiny a Žitavskej pahorkatiny. 
 
Vo svojej vrchovinovej časti patrí riešené územie do podsústavy Karpát, provincie Západných 
Karpát, subprovincie Vnútorných západných Karpát, oblasti fatransko-tatranskej, Tribča, Jelenca 
a Kostolianskej kotliny.   
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4.2.2. Rajonizácia horninového prostredia riešeného územia 
Horninovým podkladom neogénu riešeného územia v jeho pahorkatinovej časti sú kryštalické 
bridlice a na ostatnom území sú to obalové série. 
Vo východnej tretine riešeného územia sú tieto vrstvy prekryté kremencami a pestrými bridlicami 
zo spodného triasu. 
Na svahoch Veľkého Lysca sú takýmito vrstvami hlbinné a žilné magmatity variské – biotitické 
granodiority až kremenné diority. 
V oblasti súčasných vinohradov západne od intravilánu to zasa sú krinoidové a spongolitové 
vápence, hľuznaté a rádioláriové vápence z jury až vrchného triasu. 
 
Štvrtohornými geologickými vrstvami na povrchu sú v pahorkatinovej časti riešeného územia 
sprašové hliny polygénneho pôvodu z wurmu, v časti patriacej intravilánu sú to plošinové 
a stráňové sedimenty polygénneho pôvodu, hlinité, hlinito-ílovité, až hlinito-skeletovité takisto z 
wurmu. V oblasti vinohradov a vo východnej tretine riešeného územia sú to nesúvislé plytké 
stráňové a podstráňové sedimenty na litologicky menlivých karbonatických až nekarbonatických 
komplexoch hornín s miestnym výskytom krasových procesov z mezozoika. Na južných svahoch 
Veľkého Lysca sú štvrtohornými povrchovými vrstvami nesúvislé plytké stráňové a podstráňové 
sedimenty na kryštaliniku.    
 
Podľa inžinierskeho zatriedenia sa v pahorkatinovej oblasti riešeného územia nachádzajú zeminy 
súdržné. V oblasti vinohradov a intravilánu to sú striedavo zeminy súdržné a zeminy nesúdržné, 
usadeniny prachovito-ílovité, íly a silty. Vo vrchovinovej časti riešeného územia sa nachádzajú 
skalné horniny. 
 
Podľa litogenetickej klasifikácie sa v pahorkatinovej časti riešeného územia nachádzajú 
polygenetické hliny a spraše, prachovité hliny a spraše, kým v jeho časti prislúchajúcej intravilánu 
a vinohradom sa nachádzajú vápence a dolomity. 
 
Riešené územie je vo svojej pahorkatinovej časti z hľadiska geodynamických javov 
znehodnocované intenzívnou výmoľovou eróziou.     
 
 
4.2.3. Hydrologická charakteristika riešeného územia 
Riešeným územím pretekajú zo severu  na juh  potok Drevenica a jeho prítoky. Pod intravilánom 
sú to jeden pravostranný a jeden ľavostranný bezmenný tok a ľavostranný Chosniansky potok. 
Okrem Drevenice spomínané potoky v riešenom území aj pramenia. Drevenica priteká do 
riešeného územia zo susedného katastrálneho územia Kostoľany pod Tribečom. 
 
Šírka nív potokov je 100-300 m. Vodné toky sú väčšinou vodohospodársky upravené, iba 
Drevenica pri vtoku na územie intravilánu až do jeho dvoch tretín je zachovalá takmer v pôvodnom 
stave a s prirodzenými brehovými porastami.   
 
Všetky vodné toky patria do povodia riečky Žitavy a tá zasa do povodia Nitry. 
 
Podzemné vody riešeného územia sú vo svojej časti pahorkatinovej zásobované viacej ako 70 % 
podzemnými vodami zo susedných pohorí a menej ako 30 % zo zrážok. Vo svojej vrchovinovej 
časti sú podzemné vody dopĺňané iba zo zrážok. 
 
Za rok spadne na riešené územie 500-700 mm zrážok. Vzhľadom na rozkolísanie globálnej klímy 
v posledných rokoch na tomto mieste uvádzať dlhodobé rozloženie zrážok pravdepodobne nemá 
zmysel, pretože ich opakovanie je v blízkej budúcnosti stále menej pravdepodobné.  
 
Takmer všetky vodné toky s výnimkou krátkeho úseku Drevenice teda netečú v pôvodných 
korytách, ale v korytách vodohospodársky upravených. To znamená, že týmto vodným tokom boli  
odstránené prirodzené brehové porasty a ich korytá boli umelo napriamené a prehĺbené. Posledné 
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dva zásahy mali za dôsledok, že množstvo zadržiavanej vody v podorničnej vrstve pôdy riešeného 
územia sa do určitej miery zmenšilo a hladina spodnej vody v danej oblasti všeobecne poklesla 
v konečnom dôsledku až o niekoľko metrov.  
 
Podzemná voda riešeného územia je teda dopĺňaná priesakom z atmosferických  zrážok 
dopadnutých na povrch samotného katastrálneho územia (10 %), zo samotných vodných tokov 
a najmä zo spodných vôd s nimi spojenými.  
 
Hydrogeologickým kolektorom sú v oblasti pahorkatiny neogénne súvrstvia ílov, slieňov a pieskov 
z mladšieho neogénu, ktoré sú prekryté sprašou. Priepustnosť kolektorov je pórová, výdatnosť je 
dobrá až slabá. Oblasť výskytu artézskych vôd má v riešenom území severnú hranicu, ktorá 
prebieha intravilánom smerom od západu smerom na východ. 
 
Hydrogeologickým kolektorom v oblasti vrchoviny sú kremence pôvodom zo stredného triasu s 
priepustnosťou puklinovo-vrstvovou a výdatnosťou, ktorá je tu veľmi slabá. 
 
Pre riešené územie je charakteristický nízky stupeň znečistenia vôd – povrchových aj spodných. 
Pôvodom tohto znečistenia je predovšetkým poľnohospodárska výroba na ornej pôde – splachy 
a priesaky ako aj komunálne znečistenie. Voda spodná je vhodná na zásobovanie obyvateľstva 
ako pitná. 
 
Riešené územie sa nachádza v málo perspektívnej oblasti z hľadiska výskytu horúcich 
podzemných vôd. 
 
Odvodnenie hydromelioráciami bolo vykonané v údolí Chosnianskeho potoka a južne od  
veľkoplošných vinohradov v chotárnej časti Úžiny. 
 
 
4.2.4. Pedológia riešeného územia 
Pôdnymi  typmi riešeného územia sú: 

 v oblasti pahorkatín hnedozeme na sprašiach, 

 v oblasti južnej polovice intravilánu hnedozeme oglejené na sprašových a polygenetických 
hlinách, 

 v oblasti severnej polovice intravilánu hnedé pôdy oglejené a hnedé pôdy nasýtené na stredne 
ťažkých zvetralinách, 

 v oblasti vinohradov hnedé pôdy nasýtené a hnedé pôdy nenasýtené a sprievodné rankre a 

 na svahoch Veľkého Lysca podzoly železité až rankre na zvetralinách kremencov. 
    
Podľa zrnitostnej štruktúry sa v riešenom území jedná o pôdy 
 

 hlinité s podorničím ílovito-hlinitým. 
 
V oblasti vinohradov sú pôdy stredne skeletnaté.  
 
Priepustnosť pôd je stredná až nízka a ich retenčná schopnosť je takisto stredná.              
 
Podľa výkonnosti sa na ploche riešeného územia nachádzajú pôdy:  
 

 v oblasti pahorkatiny nivy produkčné a 

 v oblasti vrchoviny lesné pôdy dobré. 
 
Pôdna reakcia je  

 v oblasti pahorkatiny neutrálna, 

 v oblasti intravilánu slabo kyslá a  
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 v oblasti vrchoviny kyslá. 
 
Sorpčná kapacita pôd je stredná. Sorpčný komplex pôd je nasýtený v oblasti pahorkatiny (na 75-90 
%) a slabo nasýtený v oblasti vrchoviny.  
 
Obsah humusu v pôdach je priemerne 200 ton na hektár. Kvalita tohto humusu je priemerná. 
Hĺbka pôdy s obsahom humusu nad 0,5 % je do 60 cm.  
 
Obsah draslíka v pôdach do hĺbky 50 cm pod povrchom je veľmi malý. Obsah prístupného draslíka 
do rovnakej hĺbky pôdy je nedostatočný.  
 
Obsah fosforu v pôdach do hĺbky 50 cm je nedostatočný.  
 
Náchylnosť pôd k vodnej erózii je v oblasti pahorkatiny silná, kým v oblasti vrchoviny stredná. 
Náchylnosť pôd k veternej erózii je slabá. 
 
4.2.5. Klíma riešeného územia 
Riešené územie je v klimatickej oblasti teplej, podoblasti mierne vlhkej, okrsku teplom, mierne 
vlhkom s chladnou zimou. 
 
4.3. Súčasná krajinná štruktúra 
  
4.3.1. Spoločenstvá lesného typu 
Spoločenstvá lesného typu boli v južných dvoch tretinách riešeného územia človekom do značnej 
miery zničené a nahradené intenzívnymi poľnými kultúrami alebo zastavané stavbami. Druhové 
zloženie zostávajúcich hospodárskych lesov je tu do istej miery pozmenené – spôsobom 
hospodárenia alebo aj vnášaním nepôvodných druhov drevín, predovšetkým agáta bieleho. Tento 
preniká do dubových porastov ako agresívna nepôvodná drevina. Agátiny majú podstatne 
zredukovaný počet druhov v krovitej i bylinnej vrstve a vysúšajú substrát.  
 
Značná časť hospodárskych lesov vzniklých z pôvodných dubín má výmladkový pôvod. Tým sa 
znižuje ich hospodárska hodnota. 
 
Z pôvodne pomerne rozsiahlych lužných lesov zostali iba maloplošné zvyšky pozdĺž neupravených 
vodných tokov alebo s podstatne zjednodušeným drevinovým zložením vo forme plantáží 
euroamerických topoľov alebo ako brehové porasty. Do týchto porastov intenzívne prenikajú 
neofyty: javorovec jaseňolistý a bylinné invázne druhy, takisto na úkor biodiverzity týchto 
spoločenstiev.  
 
Duby a bresty dubín sú zasa postihované do určitej miery grafiózou, čím sa znižuje produktivita 
takto postihnutých lesných porastov.                                 
 
 
4.3.2. Spoločenstvá stepného typu. 
Spoločenstvá stepného typu sa v riešenom území vyskytujú druhotne ako dôsledok hospodárskej 
činnosti človeka, ktorá tu trvá približne 4 000 rokov. Spomedzi spoločenstiev tohto typu majú 
najhoršie ekologické charakteristiky agrocenózy na ornej pôde. Tento stav je zapríčinený: 
 

 pestovaním monokultúr poľných plodín na veľkých plochách, 

 používaním agrochemikálií, 

 znižovaním prirodzenej úrodnosti pôdy, okysľovaním pôdy,  

 utláčaním pôdy ťažkými mechanizmami, 

 nedostatočným prísunom organickej hmoty do pôdy a následným znižovaním obsahu 
humusu v nej, 
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 vysokým zastúpením silážnych plodín v osevných postupoch a následným zvyšovaním 
podielu bledého humusu na úkor tmavého humusu v samotnom humuse. 

 
Spoločenstvá tohto druhu sa vyskytujú aj na brehoch vodohospodársky upravených vodných 
tokov, v nedávno opustených vinohradoch, v ochranných pásmach štátnych ciest a na enklávach 
kosných lúk. 
 
4.3.3. Spoločenstvá mokraďového typu 
Pôvodná výmera mokraďových spoločenstiev predstavovala 15 % plochy riešeného územia. 
Antropickým tlakom došlo k jej zmenšeniu na menej ako 2 %. Ide o vodné toky a močiare 
s povrchovou vodou počas aspoň počas časti roka. Ekologická kvalita týchto spoločenstiev 
v riešenom území poklesla:  
 

 hydromelioráciami (odvodnením zamokrených úsekov poľnohospodárskej pôdy), 

 podstatným zmenšením ich celkovej plochy, 

 znečistením povrchových vôd a tým aj jej eutrofizáciou a zanášaním vodných tokov 
splaveninami a 

 pôsobením priečnych beriér na vodných tokoch (zábrana migrácie vodných živočíchov). 
 
4.3.4. Sídelné a technické prvky 
Intravilán sídla je kompaktný, ale vzhľadom na prírodné pomery (úzkosť doliny) pretiahnutý 
v smere severo-južnom. Zástavba je vidieckeho typu.  
 
Hospodársky dvor poľnohospodárskeho podniku je umiestnený až za zastavaným územím 
v dotyku s jeho juhovýchodným okrajom. 
 
V riešenom území sa v oblasti klasických maloplošných vinohradov na južných svahoch veľkého 
Lysca vyskytuje roztrúsená zástavba viničných domkov. 
  
4.3.5. Energovody a produktovody 
 
4.3.6. Dopravné objekty a dopravné línie 
Cez riešené územie vedú nasledovné cestné komunikácie:  
 

 cesta č. 06437 Kostoľany pod Tribečom – Neverice.  
 

Cez riešené územie v smere západovýchodnom naprieč jeho južnou tretinou vedie železničná trať 
Zlaté Moravce – Lužianky.  
 
4.3.7. Rekreačno-oddychové objekty. 
V riešenom území sa východne od intravilánu na južných svahoch Veľkého Lysca nachádza 
rozvoľnená zástavba viničných domkov. Tieto slúžia okrem svojich hospodárskych účelov aj na 
rekreáciu svojich majiteľov.  
 
4.4. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry 
 
4.4.1. Chránené územia a chránené druhy 
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod platnou územnou ochranou v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny : 
 

 Chránená krajinná oblasť Ponitrie, kde platí 3. stupeň územnej ochrany. Zaberá lesom 
porastenú severnú štvrtinu riešeného územia. Jej južná hranica je zhodná so spodným 
okrajom lesných porastov. 
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 Celé katastrálne územie je začlenené do navrhovaného chráneného vtáčieho územia 
Tribeč s kritériovými druhmi vtákov: orol kráľovský, výr skalný a lelek lesný.   

 Plánované  chránené  územie Ploská – Veľký Lysec (prírodná rezervácia), kde ale 
v súčasnosti platí ešte 2. stupeň územnej ochrany. 

 Plánované chránené územie KOLBERG (chránený areál), kde takisto v súčasnosti platí 
2.stupeň územnej ochrany. Rozprestiera sa na ploche 15 ha , jedná sa o plánovaný 
chránený areál v štádiu prípravy projektu. Je uvažovaný za účelom ochrany xerotermných 
spoločenstiev na vápencoch. 

 Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených 
druhov vtákov, napríklad orla kráľovského, orla krikľavého, včelára lesného, bociana 
bieleho, výra skalného, myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane 
močiarnej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, 
chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa veľkého a 
podobne.  

 
Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery 
túlavé (volavka biela, myšiak severský a podobne). 
 
V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený, 
skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná, 
užovka stromová) a chránené druhy cicavcov (niektoré druhy netopierov, tchor stepný, plch 
záhradný, mačka divá, ).     
 
4.4.2 Prírodné zdroje  
V riešenom území sa vzhľadom na jeho geologickú minulosť nachádzajú miestne zdroje tehliarskej 
hliny a stavebného kameňa (vápence a kremence). 
 
4.4.3. Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry 
 
4.4.4. Ekologicky významné krajinné segmenty 
 
4.4.4.1. Biocentrá 
 
4.4.4.1.1. Veľký Lysec (biocentrum regionálneho významu – BcR), (biocentrum č. 1) 
Súvislý komplex pôvodne hospodárskych lesov s prevahou dubín s významným podielom 
zriedkavých lesných spoločenstiev (na suchom a kyslom podklade). Pripravované na vyhlásenie 
územnej ochrany v kategórii prírodná rezervácia.  
 
4.4.4.1.2. Studený hrad (BcR č. 2.) 
Ako v predchádzajúcom prípade. Juhovýchodný cíp územia je však naopak druhohorného 
a usadeného pôvodu, pokladom spoločenstiev sú vápence a vyskytujú sa tu aj xerotermné 
spoločenstvá.  
 
4.4.4.1.3. Slovenské diely (BcL č. 3.) 
Súvislý komplex hospodárskych lesov so značným podielom agáta bieleho, prenikajúceho doň 
z jeho okrajov. 
 
4.4.4.1.4. Chotársky mlyn (BcL č. 4.) 
Úsek vodohospodársky upraveného toku Drevenice a okolité ekologicky hodnotné krajinné 
segmenty (TTP, sad a topoľový lesík). 
 
4.4.4.1.5. Sútok Drevenice a Chosnianskeho potoka (BcL č. 5.) 
Úsek vodohospodársky upraveného vodného toku Drevenice a Chosnianskeho potoka na sútoku 
a priľahlá podmáčaná lúka. 
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4.4.4.1.6. Križovanie Drevenice a železnice. (BcL č. 6.) 
Úsek vodohospodársky upraveného toku Drevenice a úsek ekologicky hodnotného ochranného 
pásma železničnej trate na ich križovaní. 
 
4.4.4.1.7. Športový areál (BcL č. 7.) 
Úsek vodohospodársky upraveného toku Drevenice, susedný športový areál a sad. 
 
4.4.4.1.8. Úsek Drevenice (BcL č. 8.) 
Úsek vodohospodársky neupraveného vodného toku s poloprirodzenými brehovými porastami   
 
4.4.4.1.9. Lieskové (BcL č. 9.) 
Súvislý komplex hospodárskych lesov s podielom agáta bieleho, ktorý do nich preniká z ich 
okrajov. 
 
4.4.4.1.10. Východné tŕstie (BcL č. 10) 
Križovanie Chosnianskeho potoka s ochranným pásmom železničnej trate, ktoré je ekologicky 
cenné.  
 
4.4.4.2. Biokoridory 
 
4.4.4.2.1. Drevenica (Biokoridor regionálny – BkR č. 1.) 
V severnej tretine vodohospodársky neupravený vodný tok s prirodzenými brehovými porastami, v 
ostatných častiach tok vodohospodársky upravený. 
 
4.4.4.2.2. Bezmenný tok (BkR č. 2.) 
Vodohospodársky upravený vodný tok. 
 
4.4.4.2.3. Chosniansky potok (BkL č. 3.) 
Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
4.4.4.3. Interakčné prvky 
Interakčnými prvkami sú hospodárske lesíky, maloplošné i veľkoplošné vinohrady, vysokokmenné 
sady, lúky, cintorín, areály vyhradenej zelene, vodné toky s brehovými porastami, výmole, 
ochranné pásmo železničnej trate, poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou. 
 
4.5. Stresové javy a stresové zdroje riešeného územia 
 
4.5.1. Prírodné stresové javy 
- Ohrozenosť územia intravilánu obce povodňami je vysoká. Ide predovšetkým o nebezpečie 

plynúce z dlhotrvajúcich dažďov a z rýchleho topenia väčších množstiev snehu vo vyšších 
častiach povodia Drevenice v pohorí Tribeč. Zástavba obce je stiesnená pozdĺž vodného toku 
v pomerne úzkom údolí.                

- Radónové riziko je v riešenom území stredné. 
- Riešené územie je ohrozované zemetraseniami o sile 4 o EMS 98. 
- Kontaminácia pôd je veľmi nízka až nízka. 
- Zaťaženie riešeného územia kysličníkmi dusíka a síry je nízke. 
- Náchylnosť pôd v oblasti pahorkatiny k vodnej erózii je vysoká. 
- Náchylnosť pôd k veternej erózii je nízka. 
- Sucho – ako dôsledok globálnych klimatických zmien počas vegetačnej sezóny  postihuje 

v dôsledku malého množstva zrážok, vysokých teplôt vzduchu a aj silných vetrov najmä 
trávnaté porasty a agrocenózy, ale za istých okolností aj lesné porasty. 

- Víchrice v kombinácii s dlhotrvajúcim dažďom alebo námrazou ohrozujú lesné porasty, líniové 
porasty i osamotene stojace dreviny vývratmi a polomami. 
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- Lesné porasty s porastami dubov sú ohrozované tracheomykózami - hromadným hynutím 
duba (upchávanie vodivých pletív podhubiami cudzopasných húb, ktoré sú prenášané 
z chorých na zdravé jedince dubov chrobákmi. 

- Lesné porasty dubín sú ohrozované v rokoch prirodzenej gradácie požermi mníšky veľkohlavej 
(húsenice motýľa).  

 
4.5.2. Sekundárne stresové javy.  
Sekundárnym stresovým javom v riešenom území je: 

 kontaminácia pôdy na PPF agrochemikáliami, 

 mierna kontaminácia spodnej vody splachmi agrochemikálií z PPF a splaškovými vodami, 

 znečistenie povrchovej vody vodných tokov prítokom znečistenej vody z okolitých 
vyššiepoložených pozemkov na PPF, 

 zanášanie vodných tokov splaveninami, 

 expanzia agáta bieleho a iných inváznych a agresívne sa správajúcich druhov rastlín 
v kultúrnej krajine do stepných i lesných spoločenstiev. 

 
4.5.3. Zdroje sekundárnych stresových javov. 

 Zdrojom znečistenia pôdy na PPF je nesprávne používanie umelých hnojív a prostriedkov 
proti škodcom poľných plodín (v nesprávnych koncentráciách, v nevhodnú ročnú dobu, 
v nevhodnom počasí a podobne). 

 Zdrojom znečistenia spodnej vody je únik agrochemikálií z rizosféry rastlín v dôsledku 
nedodržania vhodných koncentrácií alebo času použitia. 

 Zdrojom znečistenia spodnej vody splaškovými vodami sú netesnosti v žumpách 
a kanalizáciách. 

 Zdrojom znečistenia povrchovej vody sú nedostatočne čistené alebo nečistené odpadové 
vody vypúšťané v horných častiach povodia do vodných tokov.  

 Zdrojom zanášania vodných tokov splaveninami je vodná erózia vyššie položených 
poľnohospodárskych pozemkov v štádiách nezasiatych oráčin alebo po osiatí 
predovšetkým širokoriadkovými poľnými plodinami. 

 Zdrojom expanzie inváznych druhov organizmov je predovšetkým prítomnosť ich 
genofondu v riešenom území a jeho bezprostrednom okolí a potom nedostatočnosť 
protiopatrení proti ich šíreniu. 

 
4.5.4. Pásma ochrany. 
Pásma ochrany: 

 vodných zdrojov sú v súlade s predpismi Ministerstva zdravotníctva SR, 

 vodných tokov sú v súlade s internými predpismi Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

 hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku – je v súlade s predpismi Ministerstva 
zdravotníctva SR, 

 miestneho cintorína detto (50 m), 

 štátnej cesty je v súlade s predpismi Ministerstva dopravy SR, 

 vzdušných vedení elektrického napätia sú podľa predpisov Ministerstva hospodárstva SR. 

 
5. Krajinnoekologická syntéza riešeného územia. 

 
5.1. Syntéza abiotického komplexu riešeného územia. 
Riešené územie je z hľadiska syntézy jeho abiotického komplexu vo svojej pahorkatinnej oblasti 
intramontánnou nížinnou krajinou mierneho pásma, pahorkatinovou akumulačno-eróznou krajinou 
s kapilárnymi podzemnými vodami, sprašovo-eróznou akumulačnou pahorkatinou s radou pôd 
lesostepí až teplomilných lesov, sprašovou pahorkatinou s hnedozemami až illimerizovanými 
pôdami a s teplomilnou dubinou. 
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Na zostávajúcej časti svojej plochy je riešené územie montánnou krajinou mierneho pásma, 
montánnou erózno-denudačnou krajinou s puklinovými a puklinovo-krasovými podzemnými 
vodami. 
 
V oblasti súčasného intravilánu je potom riešené územie teplou predhorskou pahorkatinou 
s hnedými pôdami nasýtenými a dubohrabinou a vnútrohorskou brázdou a kotlinou s hnedými 
pôdami nasýtenými a dubohrabinou. 
 
A nakoniec v oblasti vrchoviny je riešené územie z hľadiska syntézy jeho abiotického kompexu 
mierne teplým vrchovinovým pohorím s hnedými pôdami a s dubohrabinou až bučinou, vrchovinou 
na silikátovom podloží s hnedými pôdami prevažne nasýtenými a dubohrabinou až kyslomilnou 
bučinou. 
 
5.2. Syntéza súčasnej krajinnej štruktúry riešeného územia. 
Riešené územie je v dôsledku dlhodobých antropogénnych zmien miestnej kultúrnej krajiny 
v súčasnosti je 
 

 vo svojej pahorkatinovej časti poľnohospodárskou krajinou, krajinou so sústredenými 
vidieckymi sídlami, pahorkatinovou  a oráčinovou krajinou, 

 vo svojej časti pripadajúcej do súčasného intravilánu poľnohospodárskou krajinou, krajinou 
so sústredenými vidieckymi sídlami, kotlinovou krajinou a oráčinovo-lúčno-lesnou krajinou a 

 vo svojej vrchovinovej časti lesnou neosídlenou krajinou, krajinou so sekundárnou skladbou 
drevín, montánnou krajinou a predhorskou krajinou zmiešaných lesov. 

 

6. Krajinnoekologická interpretácia riešeného územia. 

 
6.1. Vizuálne vnímanie krajiny riešeného územia. 
Krajina riešeného územia je vo svojej pahorkatinovej časti je to väčšinou odlesnená pahorkatinová 
oráčinová krajina s veľkoplošnými blokmi honov s esteticky hodnotným striedaním intenzívne 
obhospodarovaných krajinných segmentov s extenzívnymi, ktoré sú usporiadané v priestore 
mozaikovito. 
 
Vo svojej vrchovinovej časti je riešené územie zväčša esteticky vysoko hodnotnou zalesnenou 
krajinou s prirozenými vodnými tokmi.   
 
6.2. Environmentálne problémy riešeného územia. 

 Mierne znečistenie povrchových vôd. 

 Mierne znečistenie podzemných vôd. 

 Šírenie alergizujúceho peľu vetroopelivých rastlín vzduchom. 
 
6.3. Problémy ohrozenia prvkov ÚSES. 

 Intenzívna výmoľová erózia na svahoch odlesnených pahorkov. 

 Hromadné hynutie duba v lesných porastoch. 

 Opakované kalamitné premnoženie mníšky veľkohlavej spôsobujúcej holožer dubových 
porastov i ovocných stromov v periódach 6-9 rokov. 

 Rozširovanie inváznych druhov drevín (agát biely do dubín, javorovec jaseňolistý, jaseň 
americký a pajaseň žliazkatý na stanovištia lužných drevín). 

 Rozširovanie inváznych druhov bylín (ambrózia palinolistá, pohánkovec japonský, netýkavka 
málokvetá, astra novobelgická, iva voškovníkovitá, zlatobyľ obrovská) na opustené pozemky. 

 Výsadba nepôvodných a ekologicky nevhodných druhov drevín. 

 Pôsobenie výkyvov klímy na lesné porasty. 

 Mierne znečistenie vody vo vodných tokoch. 
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6.4. Problémy ohrozenia priestorovej stability územia. 

 prenikanie inváznych druhov rastlín do kultúrnej krajiny riešeného územia, 

 výsadba nepôvodných druhov drevín, 

 hrozba kalamít v lesoch.  

 
7. Krajinnoekologické hodnotenie riešeného územia. 
Riešené územie je z hľadiska krajinnoekologického: 
 

 vo svojej pahorkatinovej časti do značnej miery odlesnená a primerane zornená 
pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim poľnohospodárskym, menej 
s lesohospodárskym využitím. Značná časť výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
sa využíva ako orná pôda, menej ako trvalé porasty (vinohrady, sady) alebo trvalé trávne 
porasty. Pôdy riešeného územia sú priemernej bonity. Riešené územie je vodnou eróziou 
vysoko ohrozované, predovšetkým na pozemkoch s väčším sklonom. Menej významná je 
erózia veterná a 

 vo svojej vrchovinovej časti do značnej miery zalesnená vrchovinová krajina s prevažne 
lesohospodárskym využitím. Menšia časť tejto plochy je využívaná ako poľnohospodárska 
pôda s trvalými porastami 

 
Lesné ekosystémy riešeného územia sú nepriaznivo poznačené výmladkovým hospodárením 
v dubinách v minulých storočiach, veľkoplošnými holorubmi v minulých desaťročiach, prenikaním 
inváznych druhov rastlín, výkyvmi počasia a výskytom chorôb.  
 
Vody povrchové i vody spodné sú mierne znečistené ľudskou činnosťou. Znečistenie povrchových 
vôd  mierne nepriaznivo ovplyvňuje ekologickú hodnotu jestvujúcich mokraďových spoločenstiev.  
 
Ekologická stabilita i hygienická kvalita riešeného územia sú zatiaľ vysoko nadpriemerné 
a vyžadujú na svoje udržanie alebo zlepšenie len mierne zásahy.    

  
8. Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a využívanie riešeného územia. 

 
8.1. Prognóza globálnych a regionálnych vplyvov na riešené územie. 
Vzhľadom na vývoj počasia za posledné desaťročie (predbiehajúci vo svojom priebehu a vo 
svojich neočakávaných výkyvoch aj najsmelšie prognózy) je možné na jednej strane s vysokou 
pravdepodobnosťou očakávať zvyšovanie priemerných ročných teplôt a na druhej strane 
zvyšovanie frekvencie výskytu anomálnych klimatických javov, doteraz známych väčšinou len zo 
subtrópov. Medzi anomálne klimatické javy je nutné priradiť extrémne teploty (mrazy i horúčavy), 
dlhotrvajúce suchá (leto 2000) a dlhotrvajúce dažde, mikroprietrže mračien, ničivé povodne, 
snehové kalamity, námrazy, zimné búrky a uragány.  
 
Uvedené klimatické extrémy mali napríklad v roku 1999 na Slovensku aj takéto dôsledky:  
 

 počas povodní bolo celkom 150 000 ha plochy zaplavenej vodou, pričom stovky hektárov 
ozimín boli úplne zničené,  

 zaplavených bolo 652 obcí a 21 000 domov.  

 Celkových škôd v dôsledku povodní bolo teda za 4,5 milárd Sk. T 
 
Tisícročnú vodu celkom 2 x v roku 1996 na hornom konci obce Jarok v Nitrianskej pahorkatine  
zvykneme dokonca používať ako školský príklad pre ohrozenie priemernej obce (totiž tadiaľ 
dokonca ani len netečie nejaký vodný tok, ani trvalý a ani občasný).  
 
Kombinácia dlhotrvajúceho dažďa a silného vetra v lete 1999 spôsobila zničenie stoviek hektárov 
bukových lesov v Považskom Inovci a v Štiavnických vrchoch. Dlhotrvajúce dažde v letnom období 
toho roka spôsobili taký výskyt hubových chorôb viniča, že mnoho vinohradov nedalo vôbec žiadnu 
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úrodu. Podobné dlhotrvajúce dažde v jeseni 2002 spôsobili pestovateľom repy a kukurice na zrno 
obrovské problémy pri ich zbere a pri príprave pôdy pre následné plodiny.  
 
Mnohé z týchto doteraz u nás neobvyklých klimatických javov majú pravdepodobne príčinu v tom, 
že z hladiny oceánov sa v dôsledku globálneho otepľovania vyparujú v porovnaní s nedávnou 
minulosťou omnoho väčšie množstvá vody a pôsobenie tejto vody v atmosfére má za následok 
popísané javy. 
 
Všetky uvedené i iné predpokladané klimatické javy by mohli mať na ekologickú stabilitu riešeného 
územia samozrejme aj negatívny účinok. O to viac vystupuje do popredia nutnosť dostupnými 
prostriedkami a doteraz známymi postupmi ekologickú stabilitu územia posilniť, aby bola schopná 
odolávať aj prípadným extrémnym klimatickým javom. 
 
V rokoch 2004-2005 sa udiala gradácia premnoženia mníšky veľkohlavej na duboch. Tento druh 
pri kalamitnom premnožení v mesiacoch V. a VI. spôsobuje holožer dubových listov a pri 
nedostatku potravy napáda aj ovocné stromy a poľné plodiny. V kombinácii so suchom môže táto 
hmyzia kalamita výrazným spôsobom zasiahnuť nielen do efektivity hospodárenia na lesnom 
pôdnom fonde, ale dokonca ohroziť samotné jestvovanie dubových porastov. 
 
Predpokladá sa postupné znižovanie environmentálnej záťaže kultúrnej krajiny riešeného územia 
ako dôsledok postupného zlepšovania účinnosti filtrácie vypúšťaných imisií, budovania nových 
čističiek odpadových vôd, likvidácie divokých skládok tuhého komunálneho odpadu, racionalizácie 
používania agrochemikálií a zavádzania ich nových generácií s priaznivejším dopadom na životné 
prostredie do praxe. Tak sa rozšíria možnosti aj na opätovné osídlenie riešeného územia druhmi 
rastlín a živočíchov, ktoré z neho pred nejakým časom boli nútené ustúpiť pod tlakom negatívnych 
antropogénnych činiteľov do súčasných útočísk. Očakáva sa napríklad návrat rysa ostrovida do 
lesných ekosystémov v časovom horizonte do 20 rokov. Inými slovami - pri pokračovaní súčasných 
pozitívnych trendov v starostlivosti o životné prostredie v Slovenskej republike sa biodiverzita i 
ekologická stabilita riešeného územia budú postupne obnovovať. 
 
Vzhľadom na rýchlo sa zväčšujúce environmentálne uvedomenie obyvateľov štátu sa predpokladá 
aj silnejúci tlak verejnej mienky na zvyšovanie environmentálnych, hygienických, estetických, 
kultúrnych a rekreačných kvalít kultúrnej krajiny, ktorá je pritom súčasne aj ľuďmi hospodársky 
využívaná. Na spomínanom tlaku verejnej mienky sa nebudú podieľať len také skupiny obyvateľov, 
ktoré budú zainteresované na uvedených kvalitách kultúrnej krajiny iba pri svojej záujmovej 
činnosti (poľovníci, rybári, včelári, turisti, ale aj také skupiny obyvateľov, ktoré budú závisieť na 
týchto kvalitách pri udržiavaní znesiteľnej kvality vlastného života (peľoví alergici, ktorých je v 
súčasnosti už 20% z celkovej populácie), alebo pri svojej hospodárskej činnosti (podnikatelia na 
pôde alebo v cestovnom ruchu). 
 
Predpokladá sa podstatné zvýšenie tlaku na využitie rekreačného potenciálu tunajšej kultúrnej 
krajiny vzhľadom na blízkosť krajského mesta Nitry a aj hlavného cestného ťahu Bratislava – 
Banská Bystrica. 
 
8.2. Zásady klasifikácie prvkov ÚSES. 
V predloženom projekte je rešpektovaný platný projekt RÚSES Nitrianskeho kraja z roku 1998, 
ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky. Z uvedeného projektu boli do projektu 
predkladaného prevzaté jeho základné prvky (na úrovni významnosti regionálnej a vyššej).  
 
Aby pre užívateľa tohto projektu v budúcnosti boli zrejmé všetky súvislosti danej problematiky, 
musel tento projekt definovať okrem vlastných základných prvkov ÚSES , ktoré sa nachádzajú vo 
vnútri riešeného katastrálneho územia, aj prvky, ktoré sa po líniách jestvujúcich biokoridorov 
nachádzajú ako prvé na susedných katastrálnych územiach. Inými slovami - bolo potrebné 
popísať, do akého biocentra (už na susednom katastrálnom území) ten ktorý biokoridor z 
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vlastného katastrálneho územia vedie, aký je stav daného biocentra a ako ho je potrebné v záujme 
udržania funkčnosti celého ÚSES menežovať. 
 
Základným prvkom ÚSES je biocentrum. Biocentrom rozumieme také podľa možnosti kompaktné a 
ekologicky súvislé územie, ktoré je hostiteľom prirodzených alebo prírode blízkych spoločenstiev 
voľne žijúcich druhov rastlín a divo žijúcich druhov živočíchov. Tieto druhy  tu nájdu nielen výživu a 
úkryt, ale aj možnosti pre rozmnožovanie, pre výchovu potomstva a najmä pre udržiavanie 
primeraného genetického zdravia svojich populácií. Príkladom biocentra by mohla byť lúka 
s výskytom 40 druhov denných motýľov, ktorých húsenice žijú celkom na 60 druhoch lúčnych bylín. 
Táto lúka musí poskytovať vhodné podmienky nielen na dorastenie húseníc dostatkom kŕmnych 
rastlín, ale aj na zakuklenie húseníc a ich následnú premenu. Po vyliahnutí motýľov z kukiel musia 
byť na lúke aj kvitnúce kvety, ktoré poskytnú imágam motýľov dostatok energie vo svojom nektári 
na spárenie, na dozretie vajíčok v telách samíc a na ich nakladenie do vhodného biotopu ako 
začiatku ďalšej generácie motýľov. 
 
Biocentrom miestneho významu môže byť v podstate akýkoľvek ekologicky hodnotný krajinný 
segment dostatočnej veľkosti - hospodársky rybník alebo mŕtve rameno vodného toku s 
prirodzenými brehovými porastami, chemicky nehnojená lúka alebo pasienok, hospodársky alebo 
ochranný les, starý park, areál vyhradenej zelene alebo vysokokmenný zatrávnený sad. 
 
Biocentrum miestneho významu musí mať v projekte ÚSES predpísanú minimálnu plochu. Ak jeho 
plocha klesne pod predpísanú výmeru, lokalita prestáva mať kvalitu biocentra a stáva sa len 
takzvanou interakčnou plochou. Pre biocentrum lesného typu je predpísaná minimálna plocha 3 ha 
a pre biocentrá stepného či mokraďového charakteru je postačujúca plocha 0,5 ha. 
 
Biocentrum miestneho významu má rovnako predpísaný minimálny čas od svojho založenia alebo 
od posledného podstatného devastačného zásahu po dosiahnutie priemernej ekologickej kvality, 
(pokiaľ jestvujú v danom území v dostupnej vzdialenosti sukcesne vyspelejšie spoločenstvá ako 
zdroj genofondu). Inými slovami povedané, les sa po predchádzajúcom holorube a opätovnom 
vysadení stáva biocentrom lesného typu až za 40 rokov. Poloprirodzená lúka sa po rozoraní a 
opätovnom osiatí, po postriekaní insekticídom alebo po období chemického prihnojovania stáva 
biocentrom stepného charakteru po uplynutí obdobia 20 rokov. Rybník sa po prvom napustení 
alebo po vytrávení rýb chemickou haváriou stáva biocentrom miestneho významu už po 10 rokoch. 
 
Biokoridor predstavuje ekologickú kvalitu spravidla nižšiu ako biocentrum. Je ním obyčajne 
ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý už nemusí mať tvar kompaktný, stačí, keď je jeho tvar 
pretiahnutý. Nemusí byť ani súvislý po celej svojej dĺžke, môže byť teda aj prerušovaný. Biokoridor 
slúži na to, aby sa cezeň mohli dostať pri svojom aktívnom putovaní alebo počas pasívneho 
unášania naprieč ekologicky destabilizovanou a často až zdevastovanou a vlastnému životu 
nebezpečnou kultúrnou krajinou aspoň niektoré jedince živé alebo diaspóry životaschopné z 
biocentra jedného (kde sú nadpočetné) do biocentra iného (kde sú žiadúce). 
 
Biokoridor miestneho významu musí mať šírku najmenej 15 m a dĺžku najviac 2000 m. Biokoridor 
regionálneho významu musí mať dĺžku najviac 700 m a šírku najmenej 40 m. Po uvedených 
maximálnach dĺžkach musí byť biokoridor prerušený biocentrom najmenej miestneho významu 
(ako karavánna cesta oázou), inak stráca svoje opodstatnenie (!!!). Inými slovami - biokoridor, 
ktorý vedie do prázdna a nie z biocentra do biocentra, ako taký - nemá vôbec nijaký zmysel.  
 
Z uvedeného je teda zrejmé, že v kultúrnej krajine sa sieť ÚSES dá prirovnať k sieti karavánnych 
ciest a oáz v púšti, kde oázy sú biocentrami, karavánne cesty biokoridormi a púšť - to je okolitá 
kultúrna krajina so svojimi továrňami, sídliskami, smetiskami, letiskami, vozovkami, oráčinami, teda 
plochami nepriateľskými voči voľne rastúcim druhom rastlín a divo žijúcim druhom živočíchov.  
 
Interakčná plocha má nižšiu ekologickú hodnotu ako biocentrum alebo biokoridor. Jej účelom v 
kultúrnej krajine je tlmiť negatívne ekologické pôsobenie devastačných činiteľov na ekologicky 
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hodnotnejšie krajinné segmenty a zasa na druhej strane prenášať ekologickú kvalitu z biocentier 
do okolitej ekologicky zdevastovanej a málohodnotnej krajiny. 
 
 
8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení 
 
8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy 
Plocha riešeného územia je vo svojej pahorkatinovej časti je silno náchylná na vodnú eróziu. Na 
poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo nebezpečie erózie 
podstatne zvýšiť. Obsah humusu v pôde by sa mal teda v každom prípade zvyšovať. Na 
predchádzanie vodnej erózie pôdy je v dotknutej oblasti potrebné: 
 

 prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami 
poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus, 

 prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy v ich 
kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych porastov, viacročných krmovín a plodín 
vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na poľnohospodárskom pôdnom fonde,  

 nahrádzať maštaľný chov prežúvavcov podľa možnosti chovom pastevným, 

 hospodárske zvieratá pásť organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch. Tento 
spôsob pastvy umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie a 
minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia 
umožnia nahradiť určitý podiel pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo 
viacročnými krmovinami, 

 udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli návratu organickej hmoty do pôdy, 

 zabezpečiť hnojenie svahovitých pozemkov maštaľným hnojom, 

 prehodnotiť výmeru a najmä druh trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom 
na trvalo udržateľný a zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu 
umiestňovať v prvom rade na pozemky ohrozené vodnou eróziou, 

 v trvalých porastoch zriadiť namiesto čierneho úhoru trvalé trávne porasty.  

 prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy a ich orientáciu vzhľadom na sklon svahu, 

 na kritických lokalitách prerušiť súvislé svahy a zriadiť súbežne s vrstevnicami zasakovacie 
pásy, najlepšie spojené s výsadbou drevín. 

 
8.4.2. Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov 

 V zásade nenechávať pôdu ležať ladom, ani na PPF a ani v intraviláne. 

 Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych 
druhov bylín. 

 Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky. 

 Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné 
prostredie. 

 
8.4.3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody 

 Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp. 

 Racionalizovať používanie agrochemikálií. 

 Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po brehovú čiaru 
vodných tokov a nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov chemikálie). 

 Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny 
– lucernu siatu a všetky druhy drevín - zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej krajine 
riešeného územia (napríklad zakladaním vinohradov alebo ovocných sadov). 

 
8.4.4. Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu 
- Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto 

nenachádzali na náveternej strane sídla. 
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8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine 
Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha v záujme existenčného zabezpečenia miestnych 
podnikateľov na pôde: 
  
- Zvážiť výstavbu nových vodných nádrží na jestvujúcich malých vodných tokoch a nájsť pre ne 

vhodné lokality. 
- Vybudovať z nich veľkoplošné závlahy na doteraz nezavlažovanej ploche riešeného územia 

a zabezpečiť ich bezporuchovú funkciu. 
 
8.5. Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity. 
 
8.5.1. Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES. 
 
8.5.1.1. Biocentrá 
 
8.5.1.1.1.  Veľký Lysec (BcR č. 1.). 

 Dokončiť vyhlasovací proces budúceho chráneného územia Ploská-Veľký Lysec. 

 Nahrádzať dubové porasty výmladkového pôvodu porastami pôvodom zo semien. 

 Vysádzať geograficky pôvodné druhy lesných drevín. 

 Vhodnými technologickými a výchovnými opatreniami zabezpečovať mechanickú a ekologickú 
stabilitu porastov. 

 Ekologizovať hospodárske postupy pri pestovaní lesa a pri spracovaní drevnej hmoty. 

 Maloplošné trvalé trávne porasty udržiavať v pôvodnej forme a chrániť ich pred zarastením 
náletom drevín pravidelným kosením. 

 
8.5.1.1.2. Studený hrad (BcR č. 2.) 

 Dokončiť vyhlasovací proces bralnatého územia Nitrianske vinohrady (v kategórii chránený 
areál). 

 Nahrádzať dubové porasty výmladkového pôvodu porastami pôvodom zo semien.  

 Vysádzať geograficky pôvodné druhy lesných drevín. 

 Vhodnými technologickými a výchovnými opatreniami zabezpečovať mechanickú 
a ekologickú stabilitu lesných porastov. 

 Nepoužívať podľa možnosti chemikálie. 

 Likvidovať neofyty. 

 Maloplošné trvalé trávne porasty chrániť pred zarastením náletom drevín pravidelným 
kosením. 

 
8.5.1.1.3. Slovenské diely (BcL. č. 3.) 

 Postupne likvidovať neofyty. 
 
8.5.1.1.4. Chotársky mlyn (BcL č. 4.) 

 Na vhodných miestach podsadiť pôvodné druhy lužných drevín. 

 Ničiť neofyty. 

 Podľa možnosti nepoužívať chémiu. 
 
8.5.1.1.5 Sútok Drevenice a Chosnianskeho potoka (BcL. č. 5.) 

 Brehové porasty vodných tokov obnoviť podsadbou pôvodných druhov lužných drevín. 

 Brehové porasty vodných tokov hospodársky využívať extenzívnym spôsobom. 

 Nepoužívať chémiu. 

 Ničiť neofyty. 
 
8.5.1.1.6. Križovanie Drevenice a železnice (BcL č. 6.) 

 Na vhodných miestach podsadiť pôvodné druhy lužných drevín. 

 Porasty drevín extenzívne hospodársky obhospodarovať. 
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 Ničiť neofyty. 

 Nepoužívať chémiu. 
 
8.5.1.1.7. Športový areál (BcL č. 7.) 
Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
8.5.1.1.8. Úsek Drevenice (BcL č. 8.) 
Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
8.5.1.1.9. Lieskové (BcL č. 9.) 
Postupne likvidovať neofyty. 
 
8.5.1.1.10. Východné tŕstie (BcL č. 10.) 
Ako v prípade BcL č. 6.   
 
8.5.1.2. Biokoridory 
 
8.5.1.2.1. Drevenica (biokoridor regionálneho významu č. 1.) 

 Pozdĺž oboch brehov regulovaného úseku obnoviť brehové porasty podsadbou pôvodných 
druhov drevín. 

 Neorať po brehovú čiaru vodného toku, ale ponechať zatrávnený pás pôdy pozdĺž potoka tak, 
aby jeho šírka dosahovala 40 m. Zatrávnený pás hospodársky využívať ako TTP. 

 Ničiť neofyty. 

 Porasty drevín extenzívne hospodársky obhospodarovať. 

 Nepoužívať chémiu. 
 
8.5.1.2.2. Bezmenný tok (BkR č. 2.) 

 Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
8.5.1.2.3. Chosniansky potok (BkL č.3.) 

 Ako v predchádzajúcom prípade, iba celková šírka biokoridoru by mala byť najmenej 15 m. 
 
8.5.1.3. Interakčné prvky. 

 Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné samotné interakčné prvky 
uchrániť pred devastáciou. 

 V cintoríne nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky, 
ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné. 

 Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín. 

 Systematicky likvidovať neofyty. 
 
 
 
8.6. Opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov. 
 
8.7. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a na ochranu zdravia obyvateľstva. 
 
8.7.1. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. 

 Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu obsahu 
alergizujúceho peľu vo vzduchu. 

 Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho peľu) 
drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich drevinami 
hygienicky vhodnejšími. 
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8.7.2. Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny. 

 Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov ich 
rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov. 

 
8.8. Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov. 

 Dôsledne prehodnotiť systém protipovodňovej ochrany sídla a vyvolať na túto tému rokovania 
aj so susednými obcami u príslušných orgánov, pretože súčasné povodňové plány pre riešené 
územie sú už dnes zastaralé. 

 Pre zmiernenie vplyvu vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy prísne prehodnotiť organizáciu 
pôdneho fondu a osevných postupov na PPF. Ide o primerané zmenšenie výmery parciel, 
zmeny ich orientácie podľa smeru odtoku vody, výsadbu a údržbu zasakovacích protieróznych 
pásov v smere kolmom na odtok vody, uprednostnenie plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase 
častých dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, viacročné krmoviny a trvalé trávne porasty). 

 Zvážiť výstavbu nových malých vodných nádrží na jestvujúcich vodných tokoch  
a veľkoplošných závlah na predchádzanie záporných vplyvov očakávaných období sucha na 
poľnohospodársku produkciu a na dostatočné zásoby vody v tunajšej kultúrnej krajine. 

 Prehodnotiť u jestvujúcich drevín v intraviláne a v ochranných pásmach líniových stavieb ich 
mechanickú odolnosť proti víchriciam, podľa výsledku dreviny ponechať, či zvýšiť ich 
mechanickú stabilitu vhodným bezpečnostným rezom alebo úplne odstrániť a nahradiť ich 
drevinami s vhodnejšími vlastnosťami. V hospodárskych lesoch podľa možnosti vhodnými 
zásahmi rozrôzňovať bočnú a vrchnú líniu porastov. 

 V rámci prevencie znečisťovania pôdy a spodnej vody agrochemikáliami sprísniť technologickú 
disciplínu pri ich používaní. Agrochemikálie nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov.  

 Preverovať vodotesnosť žúmp a splaškovej kanalizácie a nedostatky odstraňovať. 

 V rámci prevencie zanášania vodných tokov a nádrží splaveninami rešpektovať ochranné 
pásma vodných tokov ich neoraním a ponechávaním v nich trvalých trávnych porastov alebo 
porastov drevín.   

 Do obhospodarovania trvalých porastov zavádzať biopostupy. 

 Ekologizovať hospodárenie na LPF (obmedziť veľkoplošné holoruby, pri približovaní dreva 
používať technológie šetriace povrch pôdy, zvýšiť druhovú a vekovú rôznorodosť porastov, 
v zásade ponechávať pri ťažbách niektoré jedince na zhnitie na koreni).  

 Na vhodných miestach v odlesnenej časti riešeného územia vysádzať hlboko koreniace rastliny 
(kvôli čisteniu pôdy a spodnej vody od rastlinných živín). 

 V súvislosti s biológiou jednotlivých druhov vykonávať účinné opatrenia na elimináciu výskytu 
inváznych druhov rastlín, predovšetkým agáta bieleho. 

 
 
 
8.9. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny. 
 
8.9.1. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine. 
- V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s 

projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové 
zasakovacie pásy a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín 
menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite. 

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch. 
- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku nových 

skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych). 
 
8.9.2. Opatrenia v lesnej krajine. 
- Po prehodnotení ekonomickej výhodnosti a ekologickej vhodnosti ponechávania nepôvodných 

druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po ťažbe na plochách 
výnosových hospodárskych lesov podľa možnosti tam zaradiť aj perspektívne domáce druhy a 
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odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (dub letný, brest väzový, jaseň úzkolistý,  
dub zimný, čerešňa vtáčia a pod.). 

  

Zásady ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny 
Problematike sa venujeme v kapitole A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady 
ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny, konkrétne v jej časti 4.4.1. 
Chránené územia a chránené druhy 

Opatrenia formulované v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja 

Sú uvedené v kapitole A2.2.1. Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN.  

 

 
A2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území 
V záujmovom území obce sú v súčastnosti saturované jej nasledovné funkcie: 
 

1. zastavané územie obce s funkciou bývania, obecnej samosprávy a občianskej vybavenosti, 
v rámci návrhu ÚPN-O sú v dotyku so zastavaným územím aj rozvojové lokality bývania 

1. Juhovýchodne od zastavanej plochy obce je Poľnohospodárske družstvo Neverice – farma 
Ladice so živočíšnou výrobou. V areáli má prenajaté priestory aj obec Ladice pre chov 
oviec. 

2. športové plochy  /v zastavanom území obce/ 
3. Plochy verejnej a izolačnej zelene v zastavanom území obce 
4. plochy cestnej dopravy 
5. Zvyšné plochy katastrálneho územia sú prevažne poľnohospodárskou pôdou a vinicami. 
6. Južne od areálu živočíšnej výroby navrhujeme lokalitu č. 7 pre rozvoj priemyslu 
7. lokalita č. 5 je pre rozvoj agroturistiky 
8. V rámci systému Požitavských cyklotrás vedie cyklotrasa aj riešeným územím 
9. V katastri obce sú rozsiahle vinice, mnohé sú vybavené vinohradníckymi domčekami 
10. Na lokalite č.6 navrhujeme rozvoj turizmu  
11. Lokalita č. 7 je určená k výstavbe záchytnej vodnej nádrže 
12. plocha železničnej dopravy 
13. areál strelnice v severovýchodnej časti katastra obce 
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A2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
 
A2.5.1.Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce 

ÚPN-O  Ladice sa  zameriava na  riešenie celkovej  štruktúry sídla, spôsobu jeho  rozvoja, jeho 
hmotovej koncepcie  a výškového zónovania, jeho funkčného a organizačného usporiadania, 
funkčných a prevádzkových systémov a na  riešenie vymedzenia potrebných plošných a 
priestorových kapacít pre jednotlivé funkcie sídelného útvaru. 

Pri  spracovaní urbanistickej  koncepcie ÚPN-O  jej zhotoviteľ musel zohľadňovať pri riešení 
nasledovné východiská a javy: 
a) existujúcu urbanistickú  štruktúru sídla so všetkými jej pozitívami  aj negatívami 
b)  existujúci  potenciál  obyvateľstva,  domov,  kapacít a sortimentu  druhov občianskej a 

technickej vybavenosti 
c) hranicu zastavaného územia k l. l. l99O 
d)  existujúci  potenciál  prírodných   daností  územia,  jeho  stupeň  ekologickej  stability,  

 možnosti  rozvoja  územia   pri  zachovaní  ekologickej stability v maximálnej miere 
e)  nové spoločenské a ekonomické zmeny od roku l989 
f)  majetkovo právne vzťahy v obci a jej katastri 
g)  regionálny územný systém ekologickej stability 
h)  Zadanie pre ÚPN-O Ladice 
ch) zámery regionálnej dôležitosti týkajúce sa bezprostredne obce a  jej  katastrálneho  územia    
 

Navrhovaná  urbanistická  koncepcia  vychádza,  ako  bolo spomenuté vo východiskách    práce   z    
existujúcej   urbanistickej    štruktúry. Plnohodnotné životné  prostredie  nikdy nie   je rovnorodé  s  
konštantnou kvalitou a intenzitou využitia územia, ale  si  prirodzene  vytvára vlastnú  nosnú 
vzťahovú sústavu,  kde sa diferencujú dominantné  priestory, centrá obce, a menej  frekventované 
priestory postupne až k tichým intímnym obytným štruktúram. Ani  nosná vzťahová  sústava obce 
neposkytuje rovnorodé prostredie, ale pulzujúce prostredie rôznorodého vnemu  gradujúce k 
svojim vybavenostným centrám.  Priestor medzi  centrami obce  prirodzeným spôsobom  mení  
intenzitu  pôsobenia a vybavenosti,  aby   bol   vnem   z  centra   výraznejší  a dominantnejší. 

Konkrétne navrhujeme nosnú vzťahovú sústavu nasledovne:  

Prirodzeným spôsobom sa na nej vyvinul v centrálnej polohe k siluete obce pól občianskej 
vybavenosti, ktorý navrhujeme rozvinúť do primárneho vybavenostného centra obce. Toto centrum 
bude zabezpečovať obyvateľom základnú a vyššiu občiansku vybavenosť pre saturovanie ich 
potrieb. Primárne centrum bude miestom s najfrekventovanejším  spoločenským ruchom, 
architektonicky by jeho priorita v obci mala byť vyjadrená kvalitou architektúry, dominantnosťou 
priestorov. Takto sme stručne definovali význam a polohu primárneho vybavenostného centra 
obce, ktorého hranica je zakreslená vo výkrese č.3. Lokalizujeme primárne vybavenostné centrum 
ako plochu v zastavanom území, ktorá rámcovo nesie historické pomenovanie BEREK. Táto 
plocha zahŕňa zoskupenie existujúcej vybavenosti, ako je múzeum, dom kultúry, budova starého 
obecného úradu, bar, kostol, vodárenská stanica, vod. nádrž, budova Obecného úradu s poštou, 
knižnicou, potravinami. Súčasťou centra je aj existujúci hostinec, na východnej strane centra ho 
ukončujú rodinné domy vôkol ulice vedúcej ku kostolu. Zo západu centrum ukončujú existujúce 
rodinné domy na opačnej strane cesty III. triedy, než je menovaná existujúca vybavenosť. Takto 
definované centrum obce má aj dostatok plôch pre rozvoj centrotvorných funkcií.  

Z dôvodu veľkosti obce, dostupnosti k centru pre súčastnosť ani návrhové obdobie v rámci nosnej 
vzťahovej sústavy nie je potrebné definovať sekundárne vybavenostné centrá obce, ani centrálnu 
obecnú zónu.  

Ak sa pristúpi po uplynutí návrhového obdobia k realizácii lokality č.9. potom doporučujeme do 
centrálnej polohy tejto lokality situovať sekundárne vybavenostné centrum obce.  
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Predkladaná urbanistická koncepcia usiluje  z aspektu reality navrhnúť optimálnu  cestu rozvoja  
obce.  ÚPN-O  navrhuje zkompaktňovanie zástavby,  využívanie stavebných  prelúk,  ale  v zásade  
musí citlivo sledovať  hranicu  zastavaného  územia  k  l.  l.  l99O. Plochy, ktoré predkladaný ÚPN-
O Ladice navrhuje  k využívaniu a zástavbe pre obec mimo tejto  hranice je totiž nutné  vyňať z 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu  (ďalej  len  PPF).  

 

Základné rozvojové predpoklady sídla 

Ladice mjú  limitované  predpoklady  pre  svoj  rozvoj ako z hľadiska konfigurácie   terénu  
(geomorfologické   danosti),  tak   z  hľadiska úrodnosti poľnohospodárskej pôdy vôkol sídla, z 
hľadiska priestorových možností vnútri zastavaného územia. 

Na jednej strane prítomnosť ekostabilizačných prvkov v katastri obce je atraktívnou, na druhej 
strane limitujúcou pre smery možného rozvoja obce.  

V súčasnosti obce majú štatút  obecnej  samosprávy a ich  úlohou je    budovať  obec  tak,  aby 
regulovali  závislosť  na  väčších  mestách  a  poskytovali svojim obyvateľom dostatok pracovných 
príležitostí a komplexné podmienky na harmonický život. 

.  Prirodzene nie je cieľom úplne zanevrieť na vzťah obce k nadradenej urbanistickej štruktúre, 
alebo jej pólom,  kde sa nachádza vyššia občianska  vybavenosť,  ktorá  obci   ako  Ladice  
nenáleží.  Príkladne divadlo,  nemocnica a  pod. sú   zariadenia, ku  ktorým budú  Ladice  aj 
výhľadovo konvergovať,  lebo tento druh  vybavnosti náleží len  veľkým mestám, respektívne 
jadrám regiónov. 

V rámci rozvoja obce treba uvažovať s doplnením zástavby v jej prelukách, s využitím plôch vnútri 
zastavaného územia. V týchto intenciách navrhujeme zastavať cca 11 voľných stavebných prelúk 

Vovnútri zastavaného územia obce niet viac disponibilných plôch pre rozvoj bývania, alebo iných 
funkcií . Preto všetky rozvojové lokality je potrebné navrhnúť v dotyku s hranicou zastavaného 
územia zvonku. 

Sú to nasledovné lokality rozvoja: 

Lokalita č.01 – rozvoj bývania /IBV/  

Lokalita č.02 – rozvoj bývania /IBV/ 

Lokalita č.03 – rozvoj bývania /IBV/  

Lokalita č. 04 – priemyselný park 

Lokalita č. 05 – agroturistika, farma oviec 

Lokalita č.06 – rozvoj turizmu  

Lokalita č. 07 – záchytná vodná nádrž 

Lokalita č.08 – rozvoj priemyslu, pracovných príležitostí  

Lokalita č.09 – rozvoj bývania po návrhovom období 

 

Z uvedeného vyplýva, že v návrhu ÚPN-O rozvíjame existujúcu urbanistickú štruktúru, 
reštrukturalizujeme ju /návrh vybavenostného centra/, dopĺňame ju /využitím stavebných prelúk /, 
navrhujeme jej rozvoj  mimo hranice zastavaného územia, keďže to predstavuje optimálne riešenie 
problematiky z komplexného hľadiska zohľadnujúc aj ekonomickú stránku veci, aj potenciál 
existujúcej zástavby a  technickej infraštruktúry. 
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Rozvojové predpoklady obce vzhľadom na záujmové územie a širšie vzťahy 

Obec Ladice leží mimo ťažísk osídlenia, napriek tomu má dobré predpoklady rozvoja. Nachádza 
sa blízko regionálnych centier Zlaté Moravce a Nitra, avšak sama je učupená v doline pod lesmi, 
ktoré jej dodávajú atraktivitu a príťažlivosť. Pešia dostupnosť na hrad Gýmeš, alebo na Veľký 
Tribeč a Veľký Lysec  sama o sebe hovorí o jedinečnej polohe obce. Je dôležité pritiahnuť mladých 
ľudí do obce vytvorením pracovných príležitostí a nových lokalít bývania. Potom budú mať 
obyvatelia obce pred mestom výhodu pokojného harmonického života v atraktívnom kľudnom 
a zdravom prostredí s vyváženými funkčnými zložkami územia. 

 

Rozvojové predpoklady sídla z hľadiska ekológie životného prostredia 
Rozvoj obce je podmienený rešpektovaním krajinnoekologických prvkov MUSES, ktoré vytvárajú 
ekologickú stabilitu územia a preto sa musia zachovávať a zveľaďovať.  
Obec Ladice poskytuje svojim obyvateľom relatívne vyvážené územie s prijateľným pomerom 
ekostabilizačných prvkov voči odlesnenej krajine využívanej pre poľnohospodárske účely. 
V zásade severná, severozápadná a severovýchodná časť katastrálneho územia obopínajúca 
zastavané územie pozostáva z prvkov ekologickej stability. Potom južná a juhovýchodná časť 
katastrálneho územia je využívaná prevažne ako PPF. 
Stručne k prvkom MUSES, ktoré ovplyvňujú rozvoj obce pre návrhové obdobie: 
 Krížom cez zastavané územie obce preteká potok Drevenica, ktorý je regionálnym biokoridorom. 
Na tomto biokoridore sú situované dva lokálne biocentrá: jedno na severnej strane zastavaného 
územia /č.8/, druhé na južnej strane zastavaného územia /č.7/. 
V severozápadnej časti katastra obce sa rozprestiera regionálne biocentrum /č.2/, ktorého obrys je 
totožný s hranicou chránenej krajinnej oblasti. Taktiež je v tejto časti územia CHÚN, ďalej lúky, 
vinice a plochy lesa. 
V severovýchodnej časti katastra obce sa nachádzajú lesy, lúky a vinice. Rozprestiera sa tam 
regionálnebiocentrum /č.1/ , má totožnú hranicu s CHÚN.  Vtejto časti územia je aj chránená 
krajinná oblasť.  
Vo východnej časti k. ú. Sa pozdĺž odvodňovacích kanálov Vinica a Chosniansky potok 
nachádzajú  plochy katastra odvodnené drenážami.  
Všetky uvedené prvky v území  sú zakreslené vo výkrese č. 7. Vytvárajú ekologickú rovnováhu 
územia a je nutné ich rešpektovať.  
Preto pri výbere rozvojových lokalít bolo potrebné nájsť územie mimo prvkov MUSES. To nás 
navigovalo hľadať a určiť lokality rozvoja hlavne na južnej strane zastavaného územia v priamom 
kontakte s ním.  

 
V kapitole A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny sa opatreniam na udržanie 
ekologickej stability územia venujeme v nasledovných kapitolách: 
8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení 
8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy 
8.4.2. Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov 
8.4.3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody 
8.4.4. Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu 
8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine 
 

Rozvojové predpoklady sídla z hľadiska urbanistického 

Základné urbanistické predpoklady pre harmonický rozvoj má obec Ladice dobré. Zastavané 
územie je ťažiskom katastrálneho územia. Zvyšok plochy katastra je využiteľný pre ostatné 
funkčné zložky územia, ako ke rekreácia, priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, 
agroturistika a pod.  Tieto danosti sú optimálne pre rozvoj územia, jeho komunikačné väzby, 
dochádzkové vzdialenosti, efektívne využívanie času a vzájomný vzťah jednotlivých funkčných 
zložiek územia.  
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Základný komunikačný systém  
Obec Ladice sa nachádza v okrese Zlaté Moravce, 16,5km západne od okresného mesta Zlaté 

Moravce a 19,5km východne od krajského mesta Nitra. Širšie dopravné vzťahy sú podmienené 
dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru, najmä na okresné mesto Zlaté Moravce a krajské 
mesto Nitra. Základným druhom dopravy je cestná doprava. Okrem cestnej dopravy prechádza 
katastrálnym územím obce aj železničná doprava.  

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou 
cesty I/65, ktorá tvorí prepojenie západného Slovenska od Nitry so severným Slovenskom po 
Martin, kde sa napája na cestu I/18. Cesta I/65 je v niektorých úsekoch vybudovaná ako rýchlostná 
komunikácia kategórie R1 22,5/100. V ostatných úsekoch je kategórie C 9,5/80 a C 11,5/80. 

Intravilánom obce prechádza cesta III/06437, ktorá má pre dopravnú obsluhu obce základný 
význam.  

 

 

Princíp existujúceho priestorového usporiadania územia 
Územie katastra obce Ladice je centrálne usporiadané územie v tvare päťhranu. Zastavané 
územie Ladíc sa nachádza temer v centre katastrálneho územia obce, je posunuté do 
severovýchodnej strany územia katastra.  
Intravilán sídla je kompaktný, ale vzhľadom na prírodné pomery (úzkosť doliny) pretiahnutý 
v smere severo-južnom. Zástavba je vidieckeho typu.  
Zastavané územie je zo západu, severu a severovýchodu obkolesené plochami lesov, viníc a lúk, 
ktoré vytvárajú ekologickú stabilitu územia.  
V riešenom území sa v oblasti klasických maloplošných vinohradov na južných svahoch veľkého 
Lysca vyskytuje roztrúsená zástavba viničných domkov. 
 Plochy k. ú. na juhovýchode, juhu a juhozápade zastavaného územia sú zväčša plochami PPF.  
Hospodársky dvor poľnohospodárskeho podniku je umiestnený na juhovýchodnej strane 
zastavaného územia. 

Územie je komunikačne sprístupnené hlavne cestou III/06437, ktorá má pre dopravnú obsluhu 
obce základný význam.  
 
 
Zastavané územie obce: 

Zastavané územie obce je definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 Toto územie je 
pretiahnutého tvaru pozdĺžnou osou v smereseverovýchod – juhozápad. Je zakliesnené v úzkej 
doline, ktorá limitovala rast obce do strán. Zo severu sa zastavané územie dotýka hranice 
katastrálneho územia. 

Kostrou zastavaného územia je cesta III/06437, ktorá zabezpečuje kontakt Ldíc ako s Kostoľanmi 
pod Tribečom, tak so Slažanmi, nadradenou cestou I/65 – tým pádom aj so Zlatými Moravcami 
a Nitrou. 
Vnútri zastavaného územia sa nachádza zväčša obytná zástavba. V jeho centrálnej polohe je 
sústredená existujúca občianska vybavenosť.  Základná škola a plochy športu sa nachádzajú na 
južnej strane zastavaného územia, cintorín a fara zas na jeho východnej strane.  Farma ladice PD 
Neverice je umiestnený na juhovýchodnej strane zastavaného územia. 

 

Návrh priestorového usporiadania územia 

V princípe  priestorové usporiadanie  územia  obce  je načrtnuté  už v kapitole, kde sa opisuje 
základná urbanistická koncepcia obce. 
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V kocke ju rekapitulujeme ako organizovanú zostavu usporiadaných funkčných zložiek územia, 
ktoré vytvárajú harmonicky fungujúci celok - komplexné životné prostredie so všetkými svojimi 
atribútmi. Základom priestorového usporiadania územia obce je jej nosná vzťahová sústava. Čo ju 
definuje? 
a/ jasný komunikačný skelet s premyslenou hierarchizáciou komunikačných koridorov /viď 

kapitolu A2.12.Návrh verejného dporavného a technického vybavenia / 
b/ V logickej   a zákonitej polohe voči sídlu a jej komunikačnému skeletu poloha primárneho 

vybavenostného centra.  
c/ Uvedený vybavenostný pól je zasadený do obytného prostredia. Po obvode 

zastavanej plochy obce navrhujeme viacero lokalít s obytnou funkciou, ale aj ďalšie 
s funkciou priemyselnou, športovou.  

d/ existujúci areál PD Neverice – farma Ladice nachádzajúci sa juhovýchodne od 
zastavaného územia obce je tiež zdrojom pracovných príležitostí.  

e/ Dôležitým princípom priestorového usporiadania je návrh jednotlivých funkčných zložiek 
územia tak, aby vytvárali fungujúci spolupôsobiaci celok bez ich vzájomných kolízií /hlavne 
plôch výroby  so zónou bývania/ 

 

Územný plán obce síce stanovuje koncepciu rozvoja na 2O rokov, ale ani za  takýto  čas  sa  
principiálne  nedá výrazne   zmeniť  urbanistická štruktúra   obce.   Spolupôsobí   tu   aj   aspekt  
ochrany poľnohospodárskeho   pôdneho  fondu,   ktorý  limituje   možnosť  obce zastavovať 
územie za hranicou zastavaného územia k l. l. l99O a aspekt majetkoprávnych vzťahov v obci, 
ktoré je nutné rešpektovať. 

V centre   nosnej vzťahovej sústavy obce  bude prebiehať najintenzívnejší dopravný a  
spoločenský ruch. Zvyšné územie bude  úmerne  so  vzdialenosťou   k  popísanému  skeletu  
získavať  na intimite, tichosti, kvalite čistej obytnej zóny. 

Z aspektu  podporovania podnikateľských  aktivít  nie  je taká  zóna v obci, kde  by nemohla byť  
umiestnená určitá prijateľná  podnikateľská aktivita. Preto základný  nástroj pre rozhodovanie o 
umiestňovaní toho ktorého  druhu zástavby  sú  práve  regulatívy  a  limity,  ktoré  po schválení 
obecnou samosprávou  budú  záväzné. 

Vnútri  obce pôsobí  vybavenostné  centrum,  výrobné aktivity  sú zase rozložené tak, aby 
negatívne vplyvy na zónu bývania boli minimálne. V návrhu oddeľujeme plochy živočíšnej  a 
priemyselnej  výroby od sídla pásom  izolačnej zelene. 
 
Ohľadom bývania konštatujeme: 
- potrebu dopĺňania stavebných prelúk a medzier v zastavanom území 
 

Ďalšie navrhované lokality rozvoja bývania sú síce mimo hranice zastavaného územia k 1.1.1990, 
ale v priamom dotyku s týmto územím. Sú to lokality : 
 
Lokalita 01- rozvoj bývania /IBV/  
Lokalita 02- rozvoj bývania /IBV/ 
Lokalita 03- rozvoj bývania /IBV 
Lokalita 04- rozvoj bývania /IBV/ 
Lokalita 09- rozvoj bývania /IBV/  po návrhovom období   

 
 

Zásady využitia územia včítane zmien jeho využitia: 
a1-  Podporenie  a  rozvoj  existujúcej  nosnej  vzťahovej  sústavy  do kvalitného polarizovaného 

urbanistického priestoru poskytujúceho  obyvateľovi obce rôznorodý vnem prostredia, 
dominantnosti  a vybavenosti. 

a2-  Dominantnú pozornosť venovať vybavenostnému centru obce, ktoré bude  potrebné 
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dobudovať,  rekonštruovať  a  usilovať  o architektonickú    kvalitu jeho priestorov a  
objektov.  

a5-   Obytné plochy obce diferencujeme na plochy vo vybavenostnom centre, plochy  pozdľž 
cesty  III. triedy a na plochy označené iným číslom regulatívov a limitov. Pre  rozvoj 
 uvedených plôch sú definované regulatívy a limity v záväznej časti ÚPN-O 

a6- Vo väzbe na nosnú vzťahovú sústavu zvyšné plochy zastavaného územia  obce dostavať  
v prelukách, stupeň polyfunkčnosti  zvyšovať  smerom   k    centru obce, viď regulatívy a 
limity  

a7- Navrhujeme zástavbu aj mimo hranice zastavaného územia k l.l. l99O pre funkcie bývania 
a rozvoja pracovných príležitostí 

a8- Zeleň je vhodné dobudovať hlavne ako izolačnú medzi strediskom PD a obytnou zónou, 
ako aj medzi navrhovanými plochami podnikateľských aktivít a priľahlou obytnou zónou. 
Taktiež navrhujeme budovať sprievodnú zeleň pozdľž účelových komunikácií v riešenom 
území na posilnenie funkcie interakčných plôch. 

  

 

Územie obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých 
plôch  a intenzitu ich využitia. Určenie regulácie využitia jednotlivých plôch.  

a/ Úvodom konštatujeme, že na každú plochu zastavaného  územia sú v záväznej časti ÚPN-
O definované regulatívy priestorového usporiadania a limity územia.   

b/ Plochy primárneho centra obce tiež majú v záväznej časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch 
priestorového usporiadania územia definované špecifické požiadavky pre možný rozvoj.  

d/ Ako už bolo spomenuté, obec Ladice má  existujúci areál farmy Ladice,  PD Neverice, 
ktorého ochranné pásmo od objektov živočíšnej výroby zasahuje do obytnej zóny 
čiastočne. Zóna živočíšnej výroby a zóna bývania sú nezlučiteľné, v našom konkrétnom 
prípade však do ochranného pásma farmy zasahuje len časť obytnej zóny. Riešením je 
vybudovať pás izolačnej zelene, oddialiť objekty so živočíšnou výrobou a pre dotknuté 
obytné územie stanoviť osobitné regulatívy a limity rozvoja.. 

e/  Obmedzené, resp. zamedzené sú aj možnosti výstavby mimo zastavaného     územia 
obce. Zastavať bude možné len tie lokality  mimo súčastnej  plochy  zastavaného územia, 
ktoré sa v tejto UPD schvália.  

f)  navrhované športovo – rekreačné plochy mimo zastavaného územia obce majú v záväznej 
časti ÚPN-O v regulatívoch a limitoch priestorového usporiadania územia definované 
špecifické požiadavky pre možný rozvoj. Nevhodný je prechod tejto funkcie do funkcie 
obytnej.  

g/ Pri určovaní konkrétnych investorov a užívateľov navrhovaných lokalít pre rozvoj 
pracovných príležitostí /lokality č. 08/ je nutné dbať o zásadu výberu takých prevádzok, 
ktoré negatívne neovplyvnia obytnú zónu hlukom, prachom, zápachom, znečisťovaním 
komunikácií a pod. 
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A2.5.2.  Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, 
výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch 
 
Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto: 
označenie 

lokality 
funkcia lokality  plocha 

lokality 
/ha/ 

kapacita   

lokalita 01 bývanie /IBV/ 5,8660 71 RD, 234 obyv.  

lokalita 02 bývanie /IBV/ 6,9317 79RD, 260 obyv.  

lokalita 03 bývanie /IBV/ 3,1157 27RD, 89 obyv.  

Lokalita 04 bývanie /IBV/ 2,7753 25 RD, 82 obyv. 

lokalita 05 agroturistika, farma oviec 1,9898 16 pracov. miest 

lokalita 06 rozvoj turizmu 4,2859 28 pracov. miest 

lokalita 07 záchytná vodná nádtž 1,0400 - 

lokalita 08 Priemysel, pracov. príležitosti 4,1693 32 pracov. miest 

lokalita 09 bývanie /IBV/ - výhľad po 
návrhovom období 

21,3593 213 RD, 702 obyv. 

 
 
 
Táto tabuľka prehľadne źnázorňuje všetky novonavrhované lokality rozvoja s ich základnými 
parametrami.  
Bývanie sa môže rozvíjať okrem toho aj v stavebných medzerách – prelukách a na voľných 
parcelách zastavaného územia. Rezervu pre rozvoj bývania zabezpečujeme v lokalite č. 09, ktorá 
je pripravená pre realizáciu po návrhovom období. 
 
Rekreácia  
Vnútri katastra obce sa bude rekreácia odohrávať na existujúcich viniciach a záhradách, na 
plochách existujúcich športovísk, ako je futbalové ihrisko a areál strelnice. S rekreáciou súvisí aj 
rozvojo 
 
 
Výroba   
Bude sa rozvíjať v lokalite č. 08 južne od PD Neverice – farmy Ladice. 
 
Doprava má v zásade tieto potreby rozvoja: 

Cesta III. triedy III/06437 má vyhovujúce smerové usporiadanie v obci a nevyhovujúce 
šírkové usporiadanie v obci aj mimo obec. V súčasnosti je komunikácia v dobrom 
technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov. 
     Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu konceptu riešenia 
územného plánu obce uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MZ 8/50 
a mimo obce na kategóriu C 7,5/70, v úsekoch kde nie je vybudovaná v tejto kategórii.  
 

Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a 
kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými 
polomermi. Komunikácie sú vybudované v nenormových kategóriách, v šírkach od 2,0m 
do 5,0m. Dopravná premávka je na všetkých komunikáciách napriek nevhodným šírkovým 
usporiadaniam obojsmerná. Väčšina komunikácií má poškodený kryt, alebo je bez 
spevneného krytu. 

V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach 
prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7/40, MOU 6,5/40 a MOU 5,5/40. 
V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy 
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zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MOK 
4,25/30 a MOK 3,75/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú 
komunikácie kategórie MO 7,5/50. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú 
obratiská. Na miestnych komunikáciách, ktoré majú nespevnený kryt, sa spraví nová 
konštrukcia s asfaltovým krytom.  
V návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach prestavba 
nespevnených komunikácií na spevnené. 
 
 
Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. Chodníky pre peších sa v obci 
nenachádzajú. Vybudované sú len tri kratšie chodníky, z ktorých jeden tvorí spojnicu cesty 
III/06437 pri autobusovej zastávke s lávkou ponad  potok Drevenica, jeden spojnicu cesty 
III/06437 s chotárom a jeden je medzi miestnou komunikáciou a školou.  

V rámci návrhu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po oboch stranách cesty 
III/06437.  Taktiež sa navrhujú vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií 
v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to 
priestorové usporiadanie umožňuje.  

 
 

V rámci návrhu  riešenia územného plánu obce sa uvažuje s výstavbou 
priemyselnej zóny, športovo – rekreačnými aktivitami. Pri všetkých spomínaných aktivitách 
je potrebné uvažovať aj s navrhnutím potrebného počtu odstavných stojísk. V novej IBV sa 
uvažuje s parkovaním vozidiel v  súkromných garážach na pozemkoch rodinných domov 
alebo pod bytmi v radovej zástavbe. 

 
V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové 

výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské 
prístrešky. 

  
 
 

A2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných 
hodnôt 
Z dejín obce 
V chotári obce sa v roku 1950 našiel aureus Valentiána III. (425-455) a črepy rímskej provinciálnej 
kultúry. Súvislejšie osídlenie dokazuje slovanské kostrové pohrebisko z doby veľkomoravskej, ktoré 
archeológovia preskúmali v rokoch 1958-1960. Našli sa tu zlomky slovanskej keramiky z 9.-10.stor., 
zvyšky kovania vedierka a mnoho iných nálezov: bojovníkom v tom čase dávali do hrobustrelky, 
tulejku, nožík, vedierko s nápojom a jedlom, aby na druhom svete mali čo jesť a piť. Veľmi vzácnym 
nálezom je slovanský meč z hrobu bojovníka. Počet obyvateľov v tomto okolí vzrástol hlavne v 9. 
stor. a obyvateľstvo si svoju existenciu zabezpečovalo rozsiahlym klčovaním a vypaľovaním lesov. 
Tak vzniknuté pole ležalo niekoľko rokov ladom, kým ho nerozorali. Po orbe sa stalo lado (ladzina, 
lenduch, ludan) novinou. Zrejme tak vzniklo meno obce Ladice. Prvá písomná správa o obci je z 
roku 1075 a obec sa spomína ako majetok ostrihomského arcibiskupstva v podobe Lenduch, 
Leduch. Obec až do najnovších čias zostala majetkom ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1353 
sa obec spomína ako Maior, Minor Lendeche. Pôvodné obyvateľstvo nahradili Sikulovia (maď. 
Székely; podľa miestnej tradície sa tu často vyskytuje priezvisko Székely). Obec ležiaca bokom od 
hlavnej komunikácia bola vlastne po celý čas svojho trvania vydaná na milosť či nemilosť vojskám 
dobývajúcim hrad Jelenec (predtým Gýmeš). Ostrihomský arcibiskup osadil v obci predialistov a 
Ladice sa dostali pod správu stolice ostrihomských zemanov-predialistov vo Vrábľoch (sídla stolíc 
boli aj v Juri nad Hronom, Léli a Vojke nad Dunajom). Vinohradníctvo v obci malo tradíciu od 
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nepmäti. V roku 1492 arcibiskup Hippolit získal 23 forintov z predaja ladického vína. V roku 1536 sa 
v obci spomína mlyn. V roku 1571 tu bolo 30 celých poddanských pozemkov (sessio), želiarov-
bezzemkov bolo 42 a v tom istom roku novozámocký kapitán Juraj Ghyczy napísal arcibiskupovi 
Verancsicsovi, že pri Ladiciach bojovali proti Turkom. V tom čase bol farárom v obci Ladislav. V 
roku 1573 obec zničili Turci; podľa miestnej tradície sa obyvateľstvo bránilo a ukrývalo v 
opevnenom kostole. Turci neskôr kostol podpálili, zničili a obrancov pozabíjali. Zachránili sa len tí, 
ktorí ušli do hôr. V roku 1574 bola obec úplne opustená. Podľa súpisu arcibiskupských majetkov z 
roku 1594 najväčšie škody spôsobili nemeckí vojaci, ktorí v obci ukoristili dobytok a potraviny za 
700 forintov. Obyvatelia museli vydržiavať uhorské vojsko pochodujúce cez Ladice. Tunajšie 
obyvateľstvo malo ustavičné spory s rodom Forgáchovcov kvôli lesom a pasienkom. Správcovia 
tunajšieho veľkostatku zaťažovali obyvateľov vysokými dávkami a často aj nezmyselnými rozkazmi. 
Koncom 16. storočia bol tunajším farárom Gašpar. V roku 1601 mala obec štyri mlyny, (z toho dva 
farské) a 44 domov. Do opustených domov sa nasťahovali utečenci a tak sa čiastočne opustená 
dedine zaľudňovala. V roku 1640 vznikla prvá škola a ladickým farárom sa stal asi 30-ročný Ján 
Rafael. 
Chotár obce delil na dve časti potok Drevenica: jedna časť patrila do Nitrianskej stolice, druhá časť 
do Tekovskej stolice. Preto boli obidve časti po stáročia osobitne spravované. V 18. storočí boli 
zlúčené a celá obec sa začlenila do Nitrianskej stolice, v 19. storočí zasa do Tekovskej stolice. V 
okolí obce sa viackrát utáborilo kurucké vojsko. Podľa miestnej tradície František II. Rákoczi po 
prehratej bitke pri Trenčíne 3.augusta 1708 utekal cez Ladice do kaštieľa v Topolčiankach a potom 
do vyhnanstva. Okolo roku 1700 vypukla v obci morová nákaza. V roku 1720 sa v obci uvádza 23 
daňovníkov, 2 mlyny a výsek mäsa. V roku 1777 sa obec uvádza v podobe Ladicze, neskôr Lédecz, 
Bárslédecz a Ladice. Posledný názov sa zachoval dodnes. V roku 1828 mala obec 109 domov a 
690 obyvateľov. V rokoch 1855 a 1866 v obci vypukla morová nákaza a značne zdecimovala 
tunajšie obyvateľstvo. Po roku 1918 sa ráz Ladíc nezmenil. Jej obyvatelia sa po stáročia okrem 
poľnohospodárstva zaoberali aj vinohradníctvom, drevorubačstvom v okolitých lesoch a 
košikárstvom. V ladiciach bola rozšírená výroba nepálených tehál. Pozemková reforma 
arcibiskupského majetku v roku 1924 nevyriešila nedostatok pôdy malých roľníkov a 
poľnohospodárskych robotníkov. Jej obyvateľstvo si aj naďalej tvrdou prácou dorábalo každodenný 
chlieb. Mimoriadne dôležitou inštitúciou obce bola základná katolícka škola, ktorá sa venovala 
výchove mládeže na vysokej úrovni. So žiakmi a obyvateľstvom jej učitelia nacvičovali divadelné 
hry, viedli spevokol a šírili kultúru medzi pospolitým obyvateľstvom aj knihami. Asi aj preto si v obci 
uvedomili význam zachovania vlastného ľudového dedičstva. V roku 1938 chotár Ladíc preťala 
železničná trať Zlaté Moravce - Zbehy. Železničná stanica bola postavená 1 km južne od obce a v 
roku 1939 tu bol postavený malý liehovar. Podobne ako I. svetová vojna, ani II. Svetová vojna obec 
priamo nezastihla, ale vyžiadali si viacero obetí z radov obyvateľstva. Po roku 1945 sa tvár obce 
začala meniť. Po vojne boli rozparcelované veľkostatky a zo zvyšku bol v roku 1949 vytvorený ŠM, 
v roku 1958 bolo založené JRD. Neskôr boli spevnené cesty, staršie domy sa modernizovali, stavali 
sa nové domy. V roku 1960 sa začalo so stavbou nového kultúrneho domu. Zlepšilo sa autobusové 
spojenie s okolím, v roku 1967 sa začalo so stavbou novej základnej školy pre 1.-5. ročník, v roku 
1980 sa začala stavba budovy MNV, dnes obecného domu. V roku 1975 bol na miestnom cintoríne 
postavený nový dom smútku. V roku 1976 bol vybudovaný športový areál. Obec si do dnešných dní 
zachovala svoj výzor z 2. polovice 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. V budúcnosti sa táto črta 
dá využiť v rámci cestovného ruchu. Veľkým problémom Ladíc je úbytok obyvateľstva. Pre 
nedostato pracovných miest v blízkom okolí sa časť mladšej populácie sťahuje za prácou do miest. 
Zaujímavý je vývoj obyvateľstva: v roku 1869 žilo v obci 685 obyvateľov, v roku 1900 to bolo 776, v 
roku 1940 už 1300 obyvateľov a ich počet sa aj naďalej zvyšoval. V roku 1948 dosiahol 1063, v 
roku 1970 až 1107 a v roku 1976 dokonca 1250. Do roku 1996 sa však počet obyvateľstva znížil na 
830. 
 
Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt 

 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ zástavby obce 
a zohľadňovať národopisné špecifiká. 
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 pri rozvoji obce zohľadňovať jej špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji 
jednotlivých činností dbať na zamedzenie resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov 
týchto činností na krajinné a životné prostredia obce v k. ú. obce, najmä čo sa týka hnedých 
a zelených parkov.  
 

 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti obce k sídelným centrám v spolupráci s veľkým 
územným celkom NSK, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia 
obce, moderných informačných technológií tak, aby obec vytvárala kultúrne a  pracoviskovo 
rovnocenné prostredie voči urbárnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho 
priestoru s požiadavkami na moderný spôsob života. 

 
V oblasti zachovania, zhodnotenia a využívania kultúrneho dedičstva treba posudzovať pri rozvoji 
územia obce význam a hodnoty jej kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky zámery 
v tomto programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

 
Územie katastra Ladice je priestor špecifický svojimi jedinečnými prírodnými, ekologickými, 
demografickými, historickými, sociálnymi, inštitucionálnymi a spotrebiteľskými charakteristikami, 
ktoré budú bližšie uvedené v územnom pláne. 
 
Vlastivedný slovnik obcí na Slovensku, zv. II. str. 130-131, VEDA, vyd. SAV, Bratislava 1977 
uvádza o obci Ladice nasledovné informácie: 
• Staré a inojazyčné názvy obce (vývoj názvu): 
1253 Leuduch, Leduch, 1355Maior, Minor Ledneche, 1773 Ladicze, 1808 Ladice, maď.: Lédec, 
Barslédecz. 
 
 
• História: 
Nález zlatej mince Valentiniána III. (425 – 455), slovanské kostrové pohrebisko z doby 
veľkomoravskej. 
Obec sa spomína 1253. Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré tu neskoršie osadilo 
predialistov. R. 1536 sa spomína mlyn, 1573 Turci spustošili obec. R. 1601 mala obec 4 mlyny a 
44 domov, 1720 mala 23 daňovníkov, 2 mlyny a výsek mäsa. V roku 1828 mala obec 109 domov a 
690 obyvateľov.Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Ráz obce sa nezmenil ani po roku 1918. 
Pozemková reforma r. 1924 nevyriešila nedostatok pôdy pre malých roľníkov a poľnohospod. 
robotníkov. V r. 1939 tu vybudovali malý liehovar. 
 
K obci Ladice sa v Súpise pamiatok na Slovensku, zv. II. str. 168, SÚPSOP, Obzor, Bratislava 
1968 uvádza: 
Nález zlatej mince Valentiniána III. (425 – 455), slovanské kostrové pohrebisko z doby 
veľkomoravskej. Obec patrila od najstarších čias  (doložená 1253) ostrihomskému arcibiskupstvu a 
bola osídlená jeho predialistami. Leží na oboch brehoch potoka, tvoriaceho hranicu medzi 
bývalými župami Nitrianskou a ekovskou, preto boli obe časti cez stáročia samostatne spravované. 
Po zlúčení v 18. storočí pripadla celá obec do Nitrianskej župy , ale ostala pod správou vrábeľskej 
stolice predialistov. R. 1573 ju zničili Turci aj s farským kostolom. R. 1600 tu bolo 30 zdanených 
domov. V rozsiahlych viniciach sa kedysi rodilo dobré víno. 
 
Potočná radová dedina. Domy orientované dvojosovým priečelím na ulicu. Dominanta kostol. V 
chotári vínne pivnice. Z 19. storočia sa zachovalo niekoľko trojpriestorových domov postavených z 
nepálených tehál s vchodom do pitvora zdôrazneným výpustkom. Maštaľ a šopa pod spoločnou 
valbovou slamenou strechou s obytnou časťou. Častá aj hĺbková zástavba dvorov. 
Zástavba z 20. st. zachováva staré dispozície s tvrdou krytinou. 
 
V zozname ÚZPF je v katastri obce zapisaná táto stavba: 
-  dom ľudový, č. ÚZPF 1455/0 postavený zo surovej tehly, z 2. polovice 19. storočia pôvodne 

pokrytý slamenou krytinou. V roku 1967 boli krov a krytina vymenené. Prízemný, 
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trojpriestorový murovaný dom so sedlovou strechou s čelnou valbou. V pôdoryse obdĺžnik s 
radením priestorov za sebou. Pod spoločnou strechou, ktorá vytvára pozdĺž dvorovej strany 
hlboké podstenie, ležia za sebou radené priestory prednej izby, pitvora s čiernou kuchyňou 
a komorou. Za nimi nasleduje maštaľ so samostatným vstupom do podstenia a pristavaná 
drevená šopa s pultovou strechou. Dom je jednotraktový, pozdĺžnou osou orientovaný 
kolmo na komunikáciu. Vstup do domu je situovaný z dvorovej fasády. Stavebný materiál 
domu je nepálená tehla na nízkej kamennej podmurovke.   

 
 
Súpis pamiatok na Slovensku, zv. I. str. 168, SÚPSOP, Obzor, Bratislava 1968 eviduje aj 
nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami: 
- Kostol Všechsvätých, r.k., barokový, postavený začiatkom 18. storočia na zvyškoch gotického 

kostola zničeného Turkami v roku 1573.Na začiatku 20. storočia opravovaný  a nanovo 
vymaľovaný. Jednoloďový priestor s polygonálne uzavretou svätyňou, pristavanou sakristiou a 
predstavanou vežou. Priestory zaklenuté pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré 
dosadajú na vtiahnuté piliere. V západnej časti murovaný chór. Fasády členené lizénovým 
orámovaním. Veža situovaná na stredovú os priečelia má trojstupňovú stlačenú kupolovú 
strechu. 

 

 
Na území obce sa však môžu vyskytovať aj iné objekty s pamiatkovými hodnotami, ktoré nie sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. / Napríklad na cintoríne sa nachádza 
viacero liatinových náhrobníkov a sedem drevených vyrezávaných náhrobkov z 19. storočia./ Tieto 
móže obec chrániť ako míestne pamätihodnosti vytvorením a odbomým vedením evidencie 
pamätihodností v zmysle §14 ods. 4 Zákona č. 49/2002 0 ochrane pamiatkového fondu. Sem 
možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a 
človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a 
osobnostiam obce. Vytvorený zoznam evidovaných pamätihodností obce obec predloží na 
odbomé a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, 
predloží zoznam aj stavebnému úradu. Pri jeho tvorbe a vedení môže požiadať o odbomú a 
metodickú pomoc viaceré inštitúcie. 
 
 
 
V zmysle Zákona NR SR 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu sa zmenili povinnosti 
vlastníkov pamiatok a podmienky spósobu ich ochrany. Ochrana národných kultúrnych pamiatok je 
v zmysle citovaného zákona aj súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. Z tohio dóvodu je 
potrebné zapracovat' nasledovné podmienky do záväznej časti návrhu ÚPD: 
• Pred začatím údržby, konzervovania, opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúmej 

pamiatky alebo jej časti (§32 ods. 1 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 
znení neskorších predpisov) je vlastník povinný vyžiadat' si rozhodnutie Krajského 
pamiatkového úradu v Nitre o zámere obnovy podfa § 32 ods. 2 citovaného zákona. V 
rozhodnutí o zámere obnovy, podfa § 32 ods. 4 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v 
Nitre určí, či sú predpokladané práce prípustné, ďalej urči podmienky, za ktorých je možné tieto 
práce pripravovať a vykonávať a najmä, či tieto práce možno pňpravovať iba na základe 
výskumov. 

• Podľa § 32 ods. 10 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre vydá osobitné 
rozhodnutie o každej prípravnej a o každej projektovej dokumentácii údržby, konzervovania, 
opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúmej pamiatky alebo jej časti 

• V zmysle § 32 ods. 11 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov, v súčinnosii s § 126 ods. 1 a 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní, v 
stavebnom konaní, v konaní o povoleni zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, 
v konaní o ohlásení udržiavacích prác, alebo v konani o odstránení nehnuteľnej kultúmej 
pamialky rozhoduje stavebný úrad po predchádzajúcom súhlase Krajského pamiatkového 
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úradu v Nitre. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonat' na základe 
ohlásenia. 

Z hľadiska pamiatkových záujmov a pre zvýraznenie špecifik obce odporúčame uplatniť v 
územnom pláne princíp revitalizácie tradičných urbanisticko-architektonických vzfahov v súlade so 
súčasnými potrebami obcí. Je potrebné zachovať charakter historických urbanistických priestorov 
a ich väzby na prírodné prostredie. Novú výstavbu odporúčame Iimitovať jednoposchodovými 
stavbami s tradičným typom striech a materiálov, s možným využitím podkrovia. 

 

 
Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bude nutné 
rešpektovať v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách  na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bude nutné 
rešpektovať v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách  na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Požiadavky na ochranu prírodných zdrojov a ložísk nerastných surovín 
V katastrálnom území obce Ladice sa nachádza chránené ložiskové územie „Ladice“ /ŠGÚDŠ, 
Bratislava/ určené na ochranu výhradného ložiska keramických ílov. V tejto súvislosti je nutné 
dodržať ustanovenia §18 a §19 banského zákona. 
 
V katastrálnom území obce Ladice sú evidované nebilancované ložiská kremencova tehliarskych 
surovín a sú zaregistrované zosuvy, ktoré zohľadňujeme v ÚPN-O Ladice. 
 

Požiadavky na ochranu chránených území, ich ochranných pásiem 
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod platnou územnou ochranou v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho zmien a doplnkov: 
 

 Chránená krajinná oblasť Ponitrie, kde platí 3. stupeň územnej ochrany. Zaberá lesom 
porastenú severnú štvrtinu riešeného územia. Jej južná hranica je zhodná so spodným 
okrajom lesných porastov. 

 Celé katastrálne územie je začlenené do navrhovaného chráneného vtáčieho územia 
Tribeč s kritériovými druhmi vtákov: orol kráľovský, výr skalný a lelek lesný.   

 Plánované  chránené  územie Ploská – Veľký Lysec (prírodná rezervácia), kde ale 
v súčasnosti platí ešte 2. stupeň územnej ochrany. 

 Plánované chránené územie KOLBERG (chránený areál), kde takisto v súčasnosti platí 
2.stupeň územnej ochrany. Rozprestiera sa na ploche 15 ha , jedná sa o plánovaný 
chránený areál v štádiu prípravy projektu. Je uvažovaný za účelom ochrany xerotermných 
spoločenstiev na vápencoch. 

 Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených 
druhov vtákov, napríklad orla kráľovského, orla krikľavého, včelára lesného, bociana 
bieleho, výra skalného, myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane 
močiarnej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, 
chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa veľkého a 
podobne.  

 
Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery 
túlavé (volavka biela, myšiak severský a podobne). 
 
V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený, 
skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná, 
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užovka stromová) a chránené druhy cicavcov (niektoré druhy netopierov, tchor stepný, plch 
záhradný, mačka divá, ).     

 
 
A2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením 

prevládajúcich funkčných území  

Návrh organizácie a využitia územia členeného na polyfunkčné územia a  
monofunkčné plochy s opisom vhodnosti a prístupnosti  jednotlivých činností 

Ohraničiť  výsostne  monofunkčnú  pochu  v   obci  nie  je  možné  ani výhľadovo, pretože pri 
rešpektovaní podnikateľských aktivít tieto môžu monofunkčné plochy doplniť  ďalšími funkciami k 
všestrannej  spokojnosti.  Preto  v  tejto  kapitole  skôr rozlíšime lokality,  kde  sa  polyfunkcie  
priam  žiadajú  a  lokality,  kde  na polyfunkcie nie sú nároky. 

 

 Polyfunkčné územia 
b1- Vo vybavenostnom centre doporučujeme polyfunkčné  územie pozostávajúce z 

centrotvorných aktivít a  bývania. Nie  sú vhodné  výrobné hlučné, prašné aktivity, ani  
živočíšna výroba. Predpokladáme, že postupom  času sa bude funkcia  mnohých zariadení 
meniť na  základe trhového mechanizmu a podnikateľských  zámerov závislých na 
prosperite. 

b2- Zástavba mimo centier obce priľahlá k obom cestám III. triedy je zväčša obytná. Prípustné 
sú funkcie vybavenosti, ktoré sú doplnkové k centrám.  

b3- Zástavba územia obce nespadajúca pod popis bodu b1a b2 má omnoho vyšší   
 stupeň obytnej monofunkčnosti, avšak aj  tu uvažujeme s možnosťou doplnkovej 

vybavenosti, s remeselníckymi službami, ktoré nezaťažia obytné územie o prach, hluk a iné 
znečistenia, respektívne rušivé prvky. 

 

Monofunkčné územia 
Monofunkčné plochy obce sú hlavne tieto: 
c1 -  areál  živočíšnej výroby 
c2 - plochy športovorekreačné podľa návrhu v komplexnom urbanistickom návrhu. 
c3 - plochy cintorína 
c4- plochy priemyselnej  výroby, sklady, remeselnícke služby a pod.    
c5 -  plochy verejnej   zelene  budované  v súlade s koncepciou  ekológie životného   
 prostredia. 

 
 
A2.6.1. Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území, 
prevádzkových a komunikačných väzieb na území obce 

O nosnej vzťahovej sústave obce už bolo písané .  V riešenom území sú jeho funkčné zložky 
rozvrhnuté nasledovne: 
- obytné územie /prevažne v zastavanom území obce, novonavrhované lokality aj  mimo 

zastavaného územia obce v tesnej priestorovej náväznosti naň/ 
- centrum vybavenosti /v zastavanom území obce/ 
- športové plochy, pozostávajúce z existujúcich zariadení, ako areál futbalového 

ihriska,spevnená športová plocha, areál strelnice, navrhovaná sánkárska dráha 
- plochy verejnej zelene sú vovnútri zastavaného územia obce. Medzi najdôležitejšie celky 

verejnej zelene patrí zeleň vôkol kostola, Plochy cintorína je tiež verejne prístupné, radíme 
sem aj ju. 
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-    Plochy pracovných príležitostí v živočíšnej, rastlinnej výrobe a v priemysle  sú situované, alebo     
navrhované tak, aby boli dobre prístupné, ale nezaťažovali obytnú zónu obce.  

- Pre rozvoj priemyslu navrhujeme lokalitu č. 8 na kraji obce /mimo zastavaného územia obce/  
- poľnohospodársky pôdny fond reprezentuje zvyšné pochy katastrálneho územia 
- línie navrhovaného posilnenia vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri obce upevňujú kvalitu 

životného prostredia spájaním prvkov ekologickej stability  
- plochy cestnej dopravy sú tepnami pohybu ľudí, tovaru, vozidiel a tvoria v celom katastri obce 

skelet jej nosnej vzťahovej sústavy.        Južnou  časťou katastra obce Ladice prechádza 

železničná trať traťový úsek č.141 Leopoldov – Kozárovce.  
- cykloturistická trasa je trasovaná  od Slažian cez Ladice v pokračovaní na Kostoľany pod 

Tribečom. Táto trasa je súčasťou systému Požitavských cyklotrás. 

 
 
A2.7.  Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so 
sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie 
Naledovná tabuľka - uvedená aj v kapitole A.2.5.2. – zobrazuje navrhované lokality bývania 
a výroby včítane ich základných parametrov /o jej informácie sa budeme opierať aj vďalších 
kapitolách, ale už sa len na ňu odvoláme/ :  
Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rezervu pre bývanie vytvárame v lokalite 09, ktorá sa bude realizovať až po návrhovom období. 
 
 

Označ. lokality funkcia lokality  plocha 
lokalit
y /ha/ 

kapacita   

lokalita 01 bývanie /IBV/ 5,866
0 

71 RD, 234 obyv.  

lokalita 02 bývanie /IBV/ 6,931
7 

79RD, 260 obyv.  

lokalita 03 bývanie /IBV/ 3,115
7 

27RD, 89 obyv.  

Lokalita 04 bývanie /IBV/ 2,775
3 

25 RD, 82 obyv. 

lokalita 05 agroturistika, farma 
oviec 

1,989
8 

16 pracov. miest 

lokalita 06 rozvoj turizmu 4,285
9 

28 pracov. miest 

lokalita 07 záchytná vodná nádtž 1,040
0 

- 

lokalita 08 Priemysel, pracov. 
príležitosti 

4,169
3 

32 pracov. miest 

lokalita 09 bývanie /IBV/ - výhľad 
po návrhovom období 

21,35
93 

213 RD, 702 obyv. 
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A2.7.1.  Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry 

 

Školstvo 
     Školstvo v obci tvorí materská a základná škola, čím sú dané dobré predpoklady pre ich 
vzájomné prepojenie a udržanie detí v školskom systéme obce. Je permanentná komunikácia 
medzi týmito subjektami a tým sú vytvorené podmienky, aby sa školský vzdelávací proces prelínal 
a tým aj fungoval účelne a efektívne. V obci sa nachádza 1. stupeň základnej školy s vyučovacím 
jazykom slovenským. V súčasnosti školu navštevuje 38 žiakov. K nej patrí aj školská družina, kde 
deti trávia svoj voľný čas. Zároveň v obci je aj materská škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 24 
detí. Obidve zariadenia sú bez právnej subjektivity a prevádzkuje ich obec, ktorá je ich 
zriaďovateľom.    
 

Zdravotníctvo 
     Zdravotné strediská majú vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v obci a aj na 
celkovú kvalitu života v nej. V súčasnosti sa v obci nenachádza zdravotné stredisko ani lekárska 
ambulancia. Zdravotnú starostlivosť pre občanov obce zabezpečujú praktickí lekári najmä 
v Jelenci, Zlatých Moravciach a v Nitre. Lôžkovú a špecializovanú starostlivosť zabezpečujú 
nemocnice v Zlatých Moravciach a Nitre. Aj pohotovostné služby sú v týchto mestách, čo je určitou 
sťažujúcou podmienkou pre jej dostupnosť, najmä pre starších obyvateľov, ako aj obyvateľov bez 
vlastného dopravného prostriedku, pretože autobusové spojenie je nedostačujúce. V akútnych 
prípadoch zasahuje rýchla zdravotná služba. Vzhľadom na polohu obce, tento systém 
zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti nie je celkom vyhovujúci a bolo by vhodné uvažovať 
o inom riešení.  
  

Sociálna starostlivosť  
     Zmenou spoločensko – ekonomického systému došlo k prerozdeleniu rozvoja a financovania 
sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor. 
V obci sa nenachádza domov dôchodcov ani detský domov, ale v rámci sociálnej starostlivosti 
obec zabezpečuje starostlivosť o odkázaných občanov formou opatrovateľskej služby. Ďalej 
zabezpečuje záujemcom, najmä z radov dôchodcov, podávanie teplej stravy. Zlú sociálnu situáciu 
niektorých občanov z radov nezamestnaných sa obec snaží riešiť aj formou zamestnávania počas 
sezónnych prác a pri investičných akciách.    
 

Služby obyvateľstvu  
     V obchodnej sieti sú zabezpečované základné potravinové články na primeranej úrovni. V 
súčasnosti sa v obci nachádza predajňa Jednoty so zmiešaným tovarom, ktorá dostatočne 
uspokojuje dopyt obyvateľov po základných druhoch tovarov. Ďalej tu funguje Gazdovský obchod 
s tovarom pre záhradkárov a domácich majstrov. Paletu služieb dopĺňajú bar, pohostinstva 
a cukráreň. Obyvatelia obce majú približne rovnakú vzdialenosť do miest Zlaté Moravce a Nitra, čo 
využívajú na nákupy, ako aj získavanie ďalších služieb, ktoré nie sú poskytované v obci. 
     Poštové služby poskytuje miestna pobočka. Obyvateľom v mieste bydliska nie sú poskytované 
poisťovacie a bankové služby, chýbajú aj služby verejného stravovania. Z remeselníckych služieb 
funguje holičstvo, stolárstvo a ďalšie drobné remeslá. 
     V kultúrnom dome, patriacom obci, je možné usporadúvať rôzne kultúrno – spoločenské akcie 
napr. svatby, rodinné oslavy, zábavy, podujatia usporiadané obecným úradom a pod. V obci 
funguje tiež obecná knižnica, ktorá zapožičiava knihy a časopisy podľa záujmu pre všetky vekové 
kategórie. 
 
     V obci sa nachádza cintorín s domom smútku vybaveným na smútočné obrady. Nachádza sa tu 
viacero liatinových náhrobníkov a sedem drevených vyrezávaných náhrobkov z 19. storočia. 
V jeho blízkosti je postavený rímskokatolícky kostol Všechsvätých.  
     Na športové účely je možné využiť aj futbalové ihrisko. Pre žiakov slúži malý športový areál 
nachádzajúci sa v objekte základnej školy a telocvičňa.  
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     Rekreačné možnosti s ubytovaním a oddychom poskytuje rekreačné stredisko Jedliny, ktoré je 
situované na úpätí Veľkého Tríbeča a nachádzajú sa v ňom chatky pre ubytovanie, jedáleň ako aj 
bazén na relax. Ďalším rekreačným areálom poskytujúcim tieto služby je Remitáž v obci Jelenec 
s vodnými nádržami umožňujúcimi prírodné kúpanie.    
 
 
. 

A2.7.2.  Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti /obchod a verejné 
služby, ostatná vybavenosť/ 
Občianska vybavenosť má polohy rozvoja hlavne v primárnom vybavenostnom centre obce. 
V ostatných plochách zastavaného územia sa môže rozvíjať v zmysle záväznej časti ÚPN-O a jej 
definovania regulatívov priestorového usporiadania a limitov rozvoja. 

V súčastnosti neplatia žiadne technicko  ekonomické ukazovatele alebo normatívy, ktoré by obec 
pri  dimenzovaní jednotlivých druhov vybavenosti musela dodržiavať. Je potrebné riadiť sa 
potrebami a možnosťami obce. Tento sektor je prevažne v súkromnom vlastníctve a jeho 
druhovosť sa mení podľa dopytu trhovým mechanizmom. 
To isté platí o návrhu vyššej občianskej vybavenosti. Tu sa naviac zohľadňuje blízkosť mesta Nitry 
a Šale, ktoré poskytujú obci zázemie svojho vybavenostného sortimentu. 
 

A2.7.3.  Návrh na lokalizáciu centier vybavenosti 

V návrhu ÚPN-O Ladice uvažujeme vzhľadom na veľkosť obce len s jedným centrom vybavenosti. 
Po návrhovom období dôjde pravdepodobne k realizácii lokality rozvoja č. 9, ktorú sme už zakreslili 
do ÚPN-O Ladice kvôli rezervovaniu tohto územia. V strede lokality č. 9 navrhujeme výstavbu 
sekundárneho vybavenostného centra obce, ktoré poslúži svojim obyvateľom hlavne dostupnou 
základnou vybavenosťou a službami.  

V princípe  lokalizácia centra vybavenosti  obce  už bola načrtnutá v kapitole,  kde sa opisuje 
základná urbanitická koncepcia obce. 

V centre   obce  - centre nosnej vzťahovej sústavy obce  bude prebiehať najintenzívnejší dopravný 
a  spoločenský ruch. Zvyšné územie bude  úmerne  so  vzdialenosťou   k  popísanému  skeletu  
získavať  na intimite, tichosti, kvalite čistej obytnej zóny. 

Vnútri  zastavaného územia obce pôsobí  vybavenostné  centrum,  výrobné aktivity  sú zase 
umiestnené na okraji obytnej zóny tak, aby negatívne vplyvy na zónu bývania boli minimálne. V 
návrhu oddeľujeme plochy živočíšnej  a priemyselnej  výroby od sídla pásom  izolačnej zelene. 

Navrhovaná  urbanistická  koncepcia  vychádza,  ako  bolo spomenuté vo východiskách    práce   z    
existujúcej   urbanistickej    štruktúry. Plnohodnotné životné  prostredie  nikdy nie   je rovnorodé  s  
konštantnou kvalitou a intenzitou využitia územia, ale  si  prirodzene  vytvára vlastnú  nosnú 
vzťahovú sústavu,  kde sa diferencujú dominantné  priestory, centrum obce, a menej  
frekventované priestory postupne až k tichým intímnym obytným štruktúram. Ani  nosná vzťahová  
sústava obce neposkytuje rovnorodé prostredie, ale pulzujúce prostredie rôznorodého vnemu  
gradujúce k svojmu vybavenostnému centru. 

Konkrétne navrhujeme nosnú vzťahovú sústvu nasledovne:  

Prirodzeným spôsobom sa na nej vyvinul v centrálnej polohe k siluete obce pól občianskej 
vybavenosti, ktorý navrhujeme rozvinúť do primárneho vybavenostného centra obce. Toto centrum 
bude zabezpečovať obyvateľom základnú a vyššiu občiansku vybavenosť pre saturovanie ich 
potrieb. Primárne centrum bude miestom s najfrekventovanejším  spoločenským ruchom, 
architektonicky by jeho priorita v obci mala byť vyjadrená kvalitou architektúry, dominantnosťou 
priestorov. Takto sme stručne definovali význam a polohu primárneho vybavenostného centra 
obce. Lokalizujeme primárne vybavenostné centrum ako plochu zástavby  
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Hranice primárneho vybavenostného centra sú zakreslené vo výkrese č.3 v grafickej časti ÚPN-O 
Ladice.  

Predkladaná urbanistická koncepcia usiluje  z aspektu reality navrhnúť optimálnu  cestu rozvoja  
obce.  ÚPN-O  navrhuje zkompaktňovanie zástavby,  využívanie stavebných  prelúk,  ale  v zásade  
musí citlivo sledovať  hranicu  zastavaného  územia  k  l.  l.  l99O. Plochy, ktoré predkladaný ÚPN-
O Ladice navrhuje  k využívaniu a zástavbe pre obec mimo tejto  hranice je totiž nutné  vyňať z 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu  (ďalej  len  PPF).  

 

A2.7.4.  Kapacity a štruktúra zariadení 
Kapacity a štruktúra zariadení sa budú rozvíjať na základe trhu, výhodnosti a podnikateľských 
aktivít. Preto ich dimenzovanie nepovažujeme za podstatné ani potrebné. Definujeme však plochy 
potrebné pre rozvoj určené v rámci ÚPN-O. Navrhované lokality rozvoja v rámci ÚPN-O sú 
uvedené v tabuľke v kapitole A2.5.2.Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, 
rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch a v kapitole A2.7.Návrh riešenia bývania, 
občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie. 

 

 

Nároky na plochy mimo zastavaného územia obce 
Všetky rozvojové lokality v rámci ÚPN-O Ladice sú mimo zastavaného územia obce. Preto pre ich 
prehľad taktiež poslúži tabuľka uvedená v kapitole A2.5.2.Vymedzenie potrieb bývania, občianskej 
vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch a v kapitole A2.7.Návrh riešenia 
bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie. 

 
Z uvedeného vyplýva, že v návrhu ÚPN-O rozvíjame existujúcu urbanistickú štruktúru, 
reštrukturalizujeme ju /návrh vybavenostného centra/, dopĺňame ju /využitím stavebných prelúk 
a nových lokalít pre zástavbu/, navrhujeme jej rozvoj aj mimo hranice zastavaného územia, keď to 
predstavuje optimálne riešenie problematiky z komplexného hľadiska zohľadnujúc aj ekonomickú 
stránku veci, aj potenciál existujúcej technickej infraštruktúry. 
 

 
 
Výrobné územia 
A2.7.5. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne /priemyselná 
výroba, poľnohospodárska výroba, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, 
remeslá, skladové hospodárstvo, cestovný ruch/ 

Koncepcia návrhu ÚPN-O Ladice rozvoj hospodárskej základne člení  podľa osvedčenej 
a používanej schémy  na rozvoj priemyselnej výroby a výroby poľnohospodárskej. 
Poľnohospodársku výrobu členíme na živočíšnu a rastlinnú.  

Priemyselná výroba, stavebníctvo, remeslá a skladové hospodárstvo 

Túto funkciu napĺňame návrhom rozvojovej lokality č.8 južne od existujúceho areálu PD Neverice – 
farma Ladice. 

 

Živočíšna výroba. 

Bude sa rozvíjať na plochách súčastných v areáli PD Neverice – farma Ladice, ktoré aj výhľadovo 
sú schopné saturovať potreby živočíšnej výroby bez negatívneho dopadu na obytnú zónu. 
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Rastlinná výroba 

Taktiež sa bude rozvíjať na plochách súčastných, ktoré aj výhľadovo sú schopné saturovať potreby 
rastlinnej  výroby bez negatívneho dopadu na obytnú zónu. 
 
 

A2.7.6. Potreba nových plôch, resp. reštrukturalizácie jestvujúcich 
plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia 
V súčastnosti hospodársku základňu tvorí hlavne PD Neverice – farma Ladice. Venuje sa rastlinnej 
a živočíšnej výrobe. Plochy priemyslu absentujú.  
Pre zabezpečenie pracovných príležitostí navrhujeme v rámci ÚPN-O Ladice uvedenú farmu 
zachovať, navyše navrhujeme na jej južnej strane rozvojovú lokalitu č.8 pre rozvoj priemyslu 
a pracovných príležitostí. Plocha má výmeru 4,1693 ha, uvažovanú kapacitu 32 pracovných miest. 
Kapacita je prirodzene len smerná, bude závisieť od konkrétnych prevádzok, ktoré sa v území 
realizujú. 

 
A2.7.7. Návrh na vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby 
a stanovenie ochranných pásiem 
Škodlivé prevádzky sa v zastavanom území  obce nenachádzajú. Areál so živočíšnou výrobou je 
voči obytnej zóne vzdialený tak, že len jeho časť ochranného pásma zasahuje do obytného 
územia.  
Tam navrhujeme zriadiť pás izolačnej zelene, postupne premiestňovať objekty so živočíšnou 
výrobou ďalej od obytného územia, alebo znižovať stavy živočíšnej produkcie. Kým ochranné 
pásmo živočíšnej výroby /250 m/ zasahuje do obytnej zóny, v tomto území sa treba riadiť 
osobitnými regulatívami/viď záväznú časť ÚPN-O Ladice. 

 

 
A2.7.8. Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných 
a uvažovaných zámerov 
Výhľadovo sa bude v katastri obce vyvíjať ako živočíšna a rastlinná výroba, tak aj výroba 
priemyselná.  
Živočíšna výroba sa v zmysle návrhu ÚPN-O bude rozvíjať na súčastnej ploche PD Neverice – 
farma Ladice bez potriem záberu nových plôch územia.   
 

V návrhu ÚPN-O pre rozvoj priemyselnej výroby a podnikateľských aktivít pripravujeme 
novonavrhovanú lokalitu č. 08.  

Presnejšie sa nedá definovať štruktúra hospodárskej základne, bude sa odvíjať od konkrétnych 
investorov, ktorých obec mieni získať kvalitnou prípravou navrhovanej lokality.  
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Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo 
A2.7.9. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva 
a športu 
 
Cestovný ruch je významným prvkom v oblasti služieb. Je významnou súčasťou spotreby 
obyvateľstva, ako aj formou jeho regenerácie a upevňovania zdravia a súčasne má vplyv na 
ostatné trhové služby. Geografické danosti obce spolu so širšími vzťahmi dávajú predpoklady 
využitia  možností obce Ladice v oblasti rekreácie: 
 
 

Prírodné predpoklady pre rozvoj CR 
 
      Pre pešiu turistiku sú veľmi vhodné kopce a zákutia blízkeho pohoria Tríbeča s vrchmi Veľký 
Tríbeč a Veľký Lysec, ako aj atraktívne miesta pod ich úpätiami. Tieto lokality sú dobre pospájané 
značkovanými turistickými chodníkmi, ktoré môžu byť pre náročnejších i menej zdatných turistov. 
Veľký Tríbeč (829 m) je tvorený žulovými horninami a pod jeho vrcholom sú kamenné zvyšky 
pustovne a pravekého hradiska. Zároveň v svahoch kopca pramenia  
potoky Drevenica, Dubnica a Čerešňový potok. Vrchol Veľkého Lysca (547 m) je situovaný 4 km 
východne od obce. Na severnej a západnej vrcholovej časti sú rozsiahle skalné útvary so stenami, 
miestami vysokými až 50 metrov. Nachádza sa tu i v Tríbeči ojedinelý útvar - skalné okno, ktoré 
slúži ako cvičný horolezecký terén. V svahoch kopca sú zvyšky hradiska keltského pôvodu. 
Cykloturisti môžu tiež po vyznačených trasách navštíviť pamätihodnosti i zaujímavé miesta 
v regióne  s tým, že tieto trasy nadväzujú na trasy v susedných regiónoch, čo zväčšuje akčný 
rádius tohoto druhu športu. 
 
 
 V katastri obce a jej okolí sú vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Okolitá krajina 
poskytuje množstvo príležitostí  na rekreáciu, agro-, pešiu, cyklo- a hipo-  turistiku.  
 
 
 Medzi najvýznamnejšie dominanty okolia obce patrí kostolík sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tríbčom pochádzajúci z 10 storočia. Na južnom svahu pohoria Tríbeč na kopci Dúň leží zrúcanina 
hradu Gýmeš, ktorý bol postavený pravdepodobne v rokoch 1253 až 1270. Turistický chodník 
z obce vedie aj ku chránenému areálu Jelenecká gaštanica s výsadbou gaštanu jedlého, ktorú 
založil v rokoch 1240 – 1241 gróf Forgách. Gaštanica  sa zachovala dodnes a nachádzajú sa v nej 
stromy staré 300 až 400 rokov.   
 
 Nie veľmi vzdialené lesy Tríbeča  a ich úpätia sú vyhľadávanými aj záujemcami o poľovníctvo pre 
ich bohatosť a rôznorodosť poľovnej zvery. V prijateľnej vzdialenosti od obce v pohorí Tríbeča sa 
nachádza aj jedinečná zubria obora, ktorá slúži ku záchrane zubra európskeho. 
     V obci zatiaľ chýbajú ubytovacie kapacity.  Najbližší rekreačný areál, Jedliny, sa nachádza asi 5 
km od obce, ktorý okrem toho pre svojich návštevníkov poskytuje aj stravovacie služby a možnosti 
oddychu a športového vyžitia. Ďalším, v prijateľnej vzdialenosti približne 15 km, je rekreačno – 
chatová oblasť Remitáž s vodnými plochami v susediacej obci Jelenec.  
 
 
1. Koncomdňová rekreácia 
Bude sa odohrávať hlavne vnútri zastavaného územia obce na plochách verejnej zelene, na 
športoviskách. Okrem existujúcich športových plôch v rámci ÚPN-O navrhujeme aj rozvoj turizmu 
v lokalite č.6 
Ďalšou možnosťou je vinohradníctvo a pobyt v lesných plochách  v katastrálnom území Ladice, 
ako aj pešie prechádzky napr. na neďaleký hrad Gýmeš. Neposlednou alternatívou je navrhovaná 
cyklistická trasa . 
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2. Koncomtýždňová rekreácia  
Môže sa odohrávať totožne, ako koncomdňová rekreácia. Z titulu možnosti venovať sa jej počas 
víkendov pribúdajú možnosti využitia aj územia mimo katastra obce.  
 
 
3. Agroturistika 
Pod agroturistikou rozumieme poskytovať turistovi možnosť ubytovania sa vo vidieckej usadlosti, 
kde má možnosť vyskúšať si spôsob vidieckeho života, zapojiť sa do poľnohospodárskych prác, 
prác okolo domácich zvierat. Vhodná je možnosť jazdy na koni, doplnkovo je vítaný rybolov, 
poľovníctvo, pobyt v prírode, turistika. 
Rozvoj agroturistiky predpokladáme a doporučujeme v navrhovanej lokalite rozvoja č.5. 
 
 
4. Sezónna rekreácia uskutočňovaná v riešenom území 
Člení sa v zásade na letnú a  na zimnú rekreáciu.  
Letná  sezónna rekreácia bude využívať všetky možnosti uvedené v koncodňovej a 
koncotýždňovej rekreácii s tým rozdielom, že sa uskutočňuje vo viacdennom, alebo viactýždňovom 
intervale za účelom vyššieho regeneračného účinku na človeka. 
Zimná sezónna rekreácia môže využívať plochu riešeného územia pre beh na lyžiach, pešie 
prechádzky v zimnej krajine, a pod.  
 
 
5.Cykloturistika 

V riešenom území sú pre cykloturistiku dobré podmienky a to vzhľadom na mierne zvlnený terén a 
pomerne menšiu dopravnú frekvenciu na miestnych cestách. Kostru cyklistického pohybu tvorí 
systém Požitavských cyklotrás. 

V rámci koncepcie Požitavských cyklotrás a ÚPN-O Ladice navrhujeme cyklistickú trasu zo Slažian 
cez Ladice do Kostolian pod Tribečom. Táto trasa je súčasťou komplexu cyklotrás, ktoré uspokoja 
všetky kategórie cyklistov - aj náročných.  
 
 
 

A2.8.  Vymedzenie zastavaného územia obce 
 
A2.8.1. Súčastné zastavané územie 
Je definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990.  

 
A2.8.2. Navrhované územie na zástavbu 
Oproti súčastnému stavu zastavaného územia navrhujeme rozvoj obce aj na nových lokalitách.  
Navrhované plochy rozvoja obce sú uvedené v tabuľke A2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, 
občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene, a ostatných plôch a v kapitole A2.7. 
Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie.  
Keďže tabuľka bola dvakrát zopakovaná, v tejto kapitole sa na jej umiestnenie v textovej časti len 
odvolávame.  
Situovanie uvedených lokalít je zrejmé z  grafickej časti, ako aj z popisu predchádzajúcich kapitol. 
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A2.9.  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
a/ Cestné ochranné pásma  
v zmysle Zák. č. 193/1997 Z. z. (cestný zákon) a Vykonávacej Vyhl. č. 35/84 Zb. 
Cesta III. triedy                    20 m od osi vozovky 
 
b/ Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o 
energetike č.656/2004. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, 
ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany 
života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je : 
- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej TS 
- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV 
 
c/ Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme 
pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach. 
V ochrannom pásme nemožno : 
- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 

telekomunikačné zariadenia 
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia 

prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných 
služieb. 

 
d/  Ochranné pásma plynárenských zariadení: 
- plynové rozvody do DN 200 mm  4 m od osi na každú stranu 
- plynové rozvody do DN 500 mm  8 m od osi na každú stranu 
- plynové rozvody do DN 700 mm  12 m od osi na každú stranu 
- regulačná stanica plynu   8 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu 
- tranzitný plynovod    50 m od osi na každú stranu 
 
Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 
- pri tlaku do 0,4 MPa    10 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa do DN 350  20 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa nad DN 350  50 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 150  50 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 300  100 m od osi na každú stranu 
- regulačná stanica plynu   50 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu 
- tranzitný plynovod    300 m od osi na každú stranu 
e/  od objektov živočíšnej výroby PD  250 m 

f/  od  cintorína  / keďže obec už má vybudovaný  vodovod./   5O m  
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A2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej 
ochrany, ochrany pred povodňami 
Na obec Ladice nie sú žiadne požiadavky vyplývajúce zo  záujmov obrany štátu a civilnej ochrany 
obyvateľstva. 
V územnom pláne Ladice  je nutné rešpektovať zákon o požiarnej ochrane  
č. 314/2001 Z.z. a jeho neskorších noviel z rokov 2002, 2004, 2005, ako aj zákon o civilnej 
ochrane č.364/2004 Z.z. 
V rámci ochrany pred povodňami je potrebné v územnom pláne obce preveriť kvalitu hrádzí 
vodných tokov, dbať o ich prietočnosť. Je nutné zistiť prípadné ohrozené územie povodňami 
a navrhnúť opatrenia na jeho ochranu. 
Dažďové vody z intravilánu obce je možné odviesť sústavou existujúcich odvodňovacích kanálov, 
ktoré je však potrebné posúdiť a prípadne navrhnúť ich rozšírenie.     

 
 
A2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 

 
Text tejto kapitoly je pasážou vybratou z kapitoly A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability 
krajiny, zásady ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny. Preto sme mu 
ponechali aj číslovanie jednotlivých kapitol. 
 
4.4. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry 
 
4.4.1. Chránené územia a chránené druhy 
 
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné lokality pod platnou územnou ochranou v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny : 
 

 Chránená krajinná oblasť Ponitrie, kde platí 3. stupeň územnej ochrany. Zaberá lesom 
porastenú severnú štvrtinu riešeného územia. Jej južná hranica je zhodná so spodným 
okrajom lesných porastov. 

 Celé katastrálne územie je začlenené do navrhovaného chráneného vtáčieho územia 
Tribeč s kritériovými druhmi vtákov: orol kráľovský, výr skalný a lelek lesný.   

 Plánované  chránené  územie Ploská – Veľký Lysec (prírodná rezervácia), kde ale 
v súčasnosti platí ešte 2. stupeň územnej ochrany. 

 Plánované chránené územie KOLBERG (chránený areál), kde takisto v súčasnosti platí 
2.stupeň územnej ochrany. Rozprestiera sa na ploche 15 ha , jedná sa o plánovaný 
chránený areál v štádiu prípravy projektu. Je uvažovaný za účelom ochrany xerotermných 
spoločenstiev na vápencoch. 

 Riešené územie je súčasťou lovných alebo hniezdnych areálov desiatok chránených 
druhov vtákov, napríklad orla kráľovského, orla krikľavého, včelára lesného, bociana 
bieleho, výra skalného, myšiaka lesného, jastraba lesného, jastraba krahulca, kane 
močiarnej, sokola myšiara, myšiarky močiarnej, plamienky driemavej, sovy lesnej, 
chriašteľa poľného, prepelice poľnej, chriašteľa vodného, kukučky jarabej, ďatľa veľkého a 
podobne.  

 
Riešené územie je aj súčasťou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do značnej miery 
túlavé (volavka biela, myšiak severský a podobne). 
 
V riešenom území sa vyskytujú chránené druhy obojživelníkov (rosnička zelená, skokan zelený, 
skokan rapotavý, kunka žltobruchá), chránené druhy plazov (jašterica zelená, užovka fŕkaná, 
užovka stromová) a chránené druhy cicavcov (niektoré druhy netopierov, tchor stepný, plch 
záhradný, mačka divá, ).     
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4.4.2 Prírodné zdroje  
 
V riešenom území sa vzhľadom na jeho geologickú minulosť nachádzajú miestne zdroje tehliarskej 
hliny a stavebného kameňa (vápence a kremence). 
 
4.4.3. Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry 
 
4.4.4. Ekologicky významné krajinné segmenty 
 
4.4.4.1. Biocentrá 
 
4.4.4.1.1. Veľký Lysec (biocentrum regionálneho významu – BcR), (biocentrum č. 1) 
 
Súvislý komplex pôvodne hospodárskych lesov s prevahou dubín s významným podielom 
zriedkavých lesných spoločenstiev (na suchom a kyslom podklade). Pripravované na vyhlásenie 
územnej ochrany v kategórii prírodná rezervácia.  
 
4.4.4.1.2. Studený hrad (BcR č. 2.) 
 
Ako v predchádzajúcom prípade. Juhovýchodný cíp územia je však naopak druhohorného 
a usadeného pôvodu, pokladom spoločenstiev sú vápence a vyskytujú sa tu aj xerotermné 
spoločenstvá.  
 
4.4.4.1.3. Slovenské diely (BcL č. 3.) 
 
Súvislý komplex hospodárskych lesov so značným podielom agáta bieleho, prenikajúceho doň 
z jeho okrajov. 
 
4.4.4.1.4. Chotársky mlyn (BcL č. 4.) 
 
Úsek vodohospodársky upraveného toku Drevenice a okolité ekologicky hodnotné krajinné 
segmenty (TTP, sad a topoľový lesík). 
 
4.4.4.1.5. Sútok Drevenice a Chosnianskeho potoka (BcL č. 5.) 
 
Úsek vodohospodársky upraveného vodného toku Drevenice a Chosnianskeho potoka na sútoku 
a priľahlá podmáčaná lúka. 
 
4.4.4.1.6. Križovanie Drevenice a železnice. (BcL č. 6.) 
 
Úsek vodohospodársky upraveného toku Drevenice a úsek ekologicky hodnotného ochranného 
pásma železničnej trate na ich križovaní. 
 
4.4.4.1.7. Športový areál (BcL č. 7.) 
 
Úsek vodohospodársky upraveného toku Drevenice, susedný športový areál a sad. 
 
4.4.4.1.8. Úsek Drevenice (BcL č. 8.) 
 
Úsek vodohospodársky neupraveného vodného toku s poloprirodzenými brehovými porastami   
 
4.4.4.1.9. Lieskové (BcL č. 9.) 
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Súvislý komplex hospodárskych lesov s podielom agáta bieleho, ktorý do nich preniká z ich 
okrajov. 
 
4.4.4.1.10. Východné tŕstie (BcL č. 10) 
 
Križovanie Chosnianskeho potoka s ochranným pásmom železničnej trate, ktoré je ekologicky 
cenné.  
 
4.4.4.2. Biokoridory 
 
4.4.4.2.1. Drevenica (Biokoridor regionálny – BkR č. 1.) 
 
V severnej tretine vodohospodársky neupravený vodný tok s prirodzenými brehovými porastami, v 
ostatných častiach tok vodohospodársky upravený. 
 
4.4.4.2.2. Bezmenný tok (BkR č. 2.) 
 
Vodohospodársky upravený vodný tok. 
 
4.4.4.2.3. Chosniansky potok (BkL č. 3.) 
 
Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
4.4.4.3. Interakčné prvky 
 
Interakčnými prvkami sú hospodárske lesíky, maloplošné i veľkoplošné vinohrady, vysokokmenné 
sady, lúky, cintorín, areály vyhradenej zelene, vodné toky s brehovými porastami, výmole, 
ochranné pásmo železničnej trate, poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou. 

 
8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení 
 
8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy 
 
Plocha riešeného územia je vo svojej pahorkatinovej časti je silno náchylná na vodnú eróziu. Na 
poľnohospodárskom pôdnom fonde by zníženie obsahu humusu mohlo nebezpečie erózie 
podstatne zvýšiť. Obsah humusu v pôde by sa mal teda v každom prípade zvyšovať. Na 
predchádzanie vodnej erózie pôdy je v dotknutej oblasti potrebné: 
 

 prehodnotiť osevné plány a podľa možnosti nahradzovať silážne plodiny plodinami 
poskytujúcimi po rozklade svojich zvyškov tmavý humus, 

 prehodnotiť spôsob výživy hospodárskych zvierat z hľadiska dostatku sena a kŕmnej repy v ich 
kŕmnej dávke a teda aj podielu trvalých trávnych porastov, viacročných krmovín a plodín 
vyžadujúcich hnojenie maštaľným hnojom na poľnohospodárskom pôdnom fonde,  

 nahrádzať maštaľný chov prežúvavcov podľa možnosti chovom pastevným, 

 hospodárske zvieratá pásť organizovanou pastvou a na zavlažovaných pasienkoch. Tento 
spôsob pastvy umožňuje regeneráciu mačiny pastevného porastu, jeho zahusťovanie a 
minimalizuje nebezpečie devastácie pastevného porastu v čase prísuškov. Obe opatrenia 
umožnia nahradiť určitý podiel pôdy ekologicky stabilnejšími trvalými trávnymi porastami alebo 
viacročnými krmovinami, 

 udržať minimálne zaťaženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli návratu organickej hmoty do pôdy, 

 zabezpečiť hnojenie svahovitých pozemkov maštaľným hnojom, 

 prehodnotiť výmeru a najmä druh trvalých porastov a ich rozmiestnenie v extraviláne vzhľadom 
na trvalo udržateľný a zdravý spôsob výživy obyvateľov obce a ich prípadnú výsadbu 
umiestňovať v prvom rade na pozemky ohrozené vodnou eróziou, 
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 v trvalých porastoch zriadiť namiesto čierneho úhoru trvalé trávne porasty.  

 prehodnotiť veľkosť parciel ornej pôdy a ich orientáciu vzhľadom na sklon svahu, 

 na kritických lokalitách prerušiť súvislé svahy a zriadiť súbežne s vrstevnicami zasakovacie 
pásy, najlepšie spojené s výsadbou drevín. 

 
8.4.2. Opatrenia proti šíreniu inváznych a kalamitných druhov organizmov 
 

 V zásade nenechávať pôdu ležať ladom, ani na PPF a ani v intraviláne. 

 Pozemky neobrábané aspoň 2x za vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych 
druhov bylín. 

 Naletené druhy inváznych drevín ničiť mechanicky i chemicky. 

 Pri kalamitnom výskyte škodcov používať technológie ich eliminácie šetriace životné 
prostredie. 

 
 
8.4.3. Opatrenia proti znečisťovaniu vody 
 

 Zabezpečiť vodotesnosť kanalizácie a žúmp. 

 Racionalizovať používanie agrochemikálií. 

 Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov (pobrežné pozemky neorať po brehovú čiaru 
vodných tokov a nepoužívať v ochranných pásmach vodných tokov chemikálie). 

 Na čerpanie rastlinných živín zo znečistených spodných vôd využívať hlbokokoreniace rastliny 
– lucernu siatu a všetky druhy drevín - zvýšením ich plošného zastúpenia v kultúrnej krajine 
riešeného územia (napríklad zakladaním vinohradov alebo ovocných sadov). 

 
8.4.4. Opatrenia proti znečisťovaniu vzduchu 
 
- Orientovať umiestňovanie nových zdrojov znečisťovania vzduchu tak, aby sa tieto 

nenachádzali na náveternej strane sídla. 
 
8.4.5. Opatrenia na zabezpečenie dostatku vody v krajine 
 
Pre prípad dlhotrvajúcich období sucha v záujme existenčného zabezpečenia miestnych 
podnikateľov na pôde: 
  
- Zvážiť výstavbu nových vodných nádrží na jestvujúcich malých vodných tokoch a nájsť pre ne 

vhodné lokality. 
- Vybudovať z nich veľkoplošné závlahy na doteraz nezavlažovanej ploche riešeného územia 

a zabezpečiť ich bezporuchovú funkciu. 
 
8.5. Stanovenie opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity. 
 
8.5.1. Návrhy ekologizačných opatrení v základných prvkoch ÚSES. 
 
8.5.1.1. Biocentrá 
 
8.5.1.1.1.  Veľký Lysec (BcR č. 1.). 
 

 Dokončiť vyhlasovací proces budúceho chráneného územia Ploská-Veľký Lysec. 

 Nahrádzať dubové porasty výmladkového pôvodu porastami pôvodom zo semien. 

 Vysádzať geograficky pôvodné druhy lesných drevín. 

 Vhodnými technologickými a výchovnými opatreniami zabezpečovať mechanickú a ekologickú 
stabilitu porastov. 

 Ekologizovať hospodárske postupy pri pestovaní lesa a pri spracovaní drevnej hmoty. 
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 Maloplošné trvalé trávne porasty udržiavať v pôvodnej forme a chrániť ich pred zarastením 
náletom drevín pravidelným kosením. 

 
8.5.1.1.2. Studený hrad (BcR č. 2.) 
 

 Dokončiť vyhlasovací proces bralnatého územia Nitrianske vinohrady (v kategórii chránený 
areál). 

 Nahrádzať dubové porasty výmladkového pôvodu porastami pôvodom zo semien.  

 Vysádzať geograficky pôvodné druhy lesných drevín. 

 Vhodnými technologickými a výchovnými opatreniami zabezpečovať mechanickú 
a ekologickú stabilitu lesných porastov. 

 Nepoužívať podľa možnosti chemikálie. 

 Likvidovať neofyty. 

 Maloplošné trvalé trávne porasty chrániť pred zarastením náletom drevín pravidelným 
kosením. 

 
8.5.1.1.3. Slovenské diely (BcL. č. 3.) 
 

 Postupne likvidovať neofyty. 
 
8.5.1.1.4. Chotársky mlyn (BcL č. 4.) 
 

 Na vhodných miestach podsadiť pôvodné druhy lužných drevín. 

 Ničiť neofyty. 

 Podľa možnosti nepoužívať chémiu. 
 
8.5.1.1.5 Sútok Drevenice a Chosnianskeho potoka (BcL. č. 5.) 
 

 Brehové porasty vodných tokov obnoviť podsadbou pôvodných druhov lužných drevín. 

 Brehové porasty vodných tokov hospodársky využívať extenzívnym spôsobom. 

 Nepoužívať chémiu. 

 Ničiť neofyty. 
 
8.5.1.1.6. Križovanie Drevenice a železnice (BcL č. 6.) 
 

 Na vhodných miestach podsadiť pôvodné druhy lužných drevín. 

 Porasty drevín extenzívne hospodársky obhospodarovať. 

 Ničiť neofyty. 

 Nepoužívať chémiu. 
 
8.5.1.1.7. Športový areál (BcL č. 7.) 
 
Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
8.5.1.1.8. Úsek Drevenice (BcL č. 8.) 
 
Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
8.5.1.1.9. Lieskové (BcL č. 9.) 
 
Postupne likvidovať neofyty. 
 
8.5.1.1.10. Východné tŕstie (BcL č. 10.) 
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Ako v prípade BcL č. 6.   
 
8.5.1.2. Biokoridory 
 
8.5.1.2.1. Drevenica (biokoridor regionálneho významu č. 1.) 
 

 Pozdĺž oboch brehov regulovaného úseku obnoviť brehové porasty podsadbou pôvodných 
druhov drevín. 

 Neorať po brehovú čiaru vodného toku, ale ponechať zatrávnený pás pôdy pozdĺž potoka tak, 
aby jeho šírka dosahovala 40 m. Zatrávnený pás hospodársky využívať ako TTP. 

 Ničiť neofyty. 

 Porasty drevín extenzívne hospodársky obhospodarovať. 

 Nepoužívať chémiu. 
 
 
8.5.1.2.2. Bezmenný tok (BkR č. 2.) 
 

 Ako v predchádzajúcom prípade. 
 
8.5.1.2.3. Chosniansky potok (BkL č.3.) 
 

 Ako v predchádzajúcom prípade, iba celková šírka biokoridoru by mala byť najmenej 15 m. 
 
8.5.1.3. Interakčné prvky. 
 

 Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné samotné interakčné prvky 
uchrániť pred devastáciou. 

 V cintoríne nepoužívať agrochemikálie, na vhodných miestach podsadiť dreviny hygienicky, 
ekologicky a mechanicky (odolnosťou proti vývratom a lámaniu) vhodné. 

 Na vhodných miestach podsádzať druhmi domácich drevín. 

 Systematicky likvidovať neofyty. 
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A.2.12.1. Dopravné riešenie 
 
 
1.   Širšie dopravné vzťahy 

 
Obec Ladice sa nachádza v okrese Zlaté Moravce, 16,5km západne od okresného mesta Zlaté 

Moravce a 19,5km východne od krajského mesta Nitra. Širšie dopravné vzťahy sú podmienené 
dopravnými väzbami na okolitú sídelnú štruktúru, najmä na okresné mesto Zlaté Moravce a krajské 
mesto Nitra. Základným druhom dopravy je cestná doprava. Okrem cestnej dopravy prechádza 
katastrálnym územím obce aj železničná doprava.  

Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou 
cesty I/65, ktorá tvorí prepojenie západného Slovenska od Nitry so severným Slovenskom po 
Martin, kde sa napája na cestu I/18. Cesta I/65 je v niektorých úsekoch vybudovaná ako rýchlostná 
komunikácia kategórie R1 22,5/100. V ostatných úsekoch je kategórie C 9,5/80 a C 11,5/80. 

Intravilánom obce prechádza cesta III/06437, ktorá má pre dopravnú obsluhu obce základný 
význam.  

 
2.   Cestná doprava 
 
2.1 Cestná sieť 
 
2.1.1 Cesta III. triedy III/06437 
            Cesta III. triedy III/06437 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň  zabezpečuje 
prepojenie obce na cestu III/06433 a I/65. Týmito dvomi cestami je zabezpečené  spojenie 
s mestom Nitra a Zlaté Moravce. Cesta je v extraviláne vybudovaná v kategórii C 6,5/70. V obci  je 
kategórie MZ 6,5/50. Cesta má vyhovujúce smerové usporiadanie v obci a nevyhovujúce šírkové 
usporiadanie v obci aj mimo obec. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt 
komunikácie je asfaltový bez výtlkov. 
     Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu  riešenia územného plánu obce 
uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MZ 8/50 a mimo obce na kategóriu C 
7,5/70, v úsekoch kde nie je vybudovaná v tejto kategórii.  

 
2.1.2 Miestne komunikácie 
Trasa cesty III/06437 prechádza   celou obcou a tvorí dopravnú kostru obce. Touto  cestou je obec 

rozdelená na dve časti. Na túto cestu je pripojená sieť miestnych komunikácií. Všetky majú 
charakteristiky miestnych obslužných komunikácií s priamou obsluhou objektov priľahlej 
zástavby. Niektoré ulice sú zaslepené, bez otočiek. 
Sieť miestnych komunikácií hlavne v staršej zástavbe nie je vhodne usporiadaná a 

kategórie ciest väčšinou nie sú vyhovujúce. Sú na nej smerové oblúky s malými polomermi. 
Komunikácie sú vybudované v nenormových kategóriách, v šírkach od 2,0m do 5,0m. Dopravná 
premávka je na všetkých komunikáciách napriek nevhodným šírkovým usporiadaniam obojsmerná. 
Väčšina komunikácií má poškodený kryt, alebo je bez spevneného krytu. 

V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach 
prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7/40, MOU 6,5/40 a MOU 5,5/40. 
V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy 
zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MOK 4,25/30 
a MOK 3,75/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú komunikácie 
kategórie MO 7,5/50. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú obratiská. Na miestnych 
komunikáciách, ktoré majú nespevnený kryt, sa spraví nová konštrukcia s asfaltovým krytom.  

Po trasách miestnych komunikácií nie sú prevádzkované linky SAD. Vzhľadom na 
dopravný význam, spoločenskú funkciu a polohu v obci prisudzujeme miestnym komunikáciám 
funkčnú triedu C3. 
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2.1.3 Účelové komunikácie 
Sieť cesty  III. triedy a miestnych komunikácií je doplnená účelovými komunikáciami. Ako 

účelové komunikácie sú vybudované cesty tvoriace pokračovanie miestnych komunikácií mimo 
zastavané územie. Účelové komunikácie sprístupňujú jednotlivé časti chotára. Povrch účelových 
komunikácií je z časti spevnený a z časti nespevnený. 

V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach 
prestavba nespevnených komunikácií na spevnené. 

 
2.1.4 Poľné cesty 

Prístup do chotára zabezpečuje sieť poľných ciest naväzujúca na cestu III. triedy a miestne 
komunikácie. Majú väčšinou prašný povrch. Sprístupňujú jednotlivé časti chotára s blokmi 
poľnohospodárskej pôdy. 

 
2.1.5 Pešie komunikácie a priestranstvá 

Väčšie pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. Chodníky pre peších sa v obci 
nenachádzajú. Vybudované sú len tri kratšie chodníky, z ktorých jeden tvorí spojnicu cesty 
III/06437 pri autobusovej zastávke s lávkou ponad  potok Drevenica, jeden spojnicu cesty III/06437 
s chotárom a jeden je medzi miestnou komunikáciou a školou.  

V rámci návrhu konceptu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po oboch stranách cesty 
III/06437.  Taktiež sa navrhujú vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií v novej 
zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to priestorové 
usporiadanie umožňuje.  

 
2.1.6 Statická doprava 

Obec má vybudované väčšie parkovisko pri  pohostinstve a pred obecným úradom. Menšie 
parkovisko je vybudované pri kostole. 

Garážovanie motorových vozidiel je riešené v súkromných garážiach na pozemkoch 
rodinných domov alebo pod bytmi v radovej zástavbe. 

V rámci návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa uvažuje s výstavbou 
priemyselnej zóny, športovo – rekreačnými aktivitami. Pri všetkých spomínaných aktivitách je 
potrebné uvažovať aj s navrhnutím potrebného počtu odstavných stojísk. V novej IBV sa uvažuje 
s parkovaním vozidiel v  súkromných garážach na pozemkoch rodinných domov alebo pod bytmi 
v radovej zástavbe. 

 
 

2.1.7 Dopravné zariadenia 
Z dopravných zariadení sa v  obci sa nenachádza žiadne. Dopravné zariadenia sa 

nachádzajú v okresnom meste Zlaté Moravce vo vzdialenosti 16,5km a v obci Beladice vo 
vzdialenosti 9km ( ČSPHM a pneuservis ).  

 

2.2    Cestná hromadná doprava 
Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi. Obec má 

vzhľadom na svoju polohu v blízkosti okresného  a krajského mesta dostatočné zabezpečenie  
prímestskou autobusovou dopravou. Napojenie na diaľkovú hromadnú dopravu SAD je 
zabezpečené v okresnom meste Zlaté Moravce a tiež v krajskom meste Nitra. Cez obec 
prechádzajú  dve autobusové linky  č. 403 412 Nitra – Kostoľany pod Tríbečom a č. 407 414  Nitra 
– Zlaté Moravce.  

Na trase štátnej cesty sú v obci umiestnené tri obojstranné autobusové zastávky.  Na 
autobusových zastávkach nie sú vybudované všade výbočiská a na každej sa nachádza  len jeden 
čakárenský  prístrešok. 

V rámci návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové 
výbočiská na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské 
prístrešky. 
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2.3   Železničná doprava 
        Južnou  časťou katastra obce Ladice prechádza železničná trať traťový úsek č.141 Leopoldov 
– Kozárovce. Týmto traťovým úsekom prechádzajú denne dva manipulačné vlaky. Osobná preprava 
je v úseku Kozárovce – Lužianky zrušená.  Ochranné pásmo železnice je 60,0m. Výhľadovo sa 
neuvažuje so zmenami v železničnej doprave. 

 
 
3.   Ochranné pásma cestných dopravných trás 
Cesta III. triedy -                                   ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      20m 
Vozovky miestnych komunikácií          ochranné pásmo na obe strany od osi cesty      15m 
 
4.  Výpočet hluku z dopravy 

Vzhľadom k tomu, že na ceste III/06437 nebolo robené sčítanie dopravy, bola stanovená 
vzdialenosť ekvivalentnej hladiny hluku LA = 60 dB odborným odhadom s porovnateľnou 
komunikáciou tejto triedy v tejto oblasti. Vzdialenosť izofóny od osi krajného pruhu bude 15,0m. 
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A2.12.2 Vodné hospodárstvo 
Odtokové pomery  
 
Územie obce je situované na styku Žitavskej pahorkatiny a juhovýchodného úpätia Tríbeča, na 
oboch brehoch potoka Drevenica v nadmorskej výške 160 -400 m n.m.  
Riešeným územím pretekajú  zo severu na juh potok Drevenica a jeho prítoky: 
Ľavostranné prítoky – Prítok z lesa (Vinica), s prítokom Odpad od viníc,    
                                 - Chosniansky potok, s prítokom Odpad A (Choseň) Pravostranný prítok -  
Prítok od Jelenca 
 
Okrem Drevenice spomínané toky v riešenom území aj pramenia. 
Takmer všetky vodné toky s výnimkou krátkeho úseku Drevenice sú upravované.  
 
Všetky vodné toky patria do povodia riečky Žitava a tá zasa do povodia Nitry. 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Správa povodia dolnej Nitry má v správe toky: 

- Drevenica 
- Prítok z lesa (Vinica) 
- Chosniansky potok 

Hydromeliorácie š.p. Bratislava má v správe toky: 
- Odpad od viníc 
- Odpad A (Choseň) 
- Prítok od Jelenca 

 
Dažďové povrchové vody sú odvádzané prícesnými odvodňovacími rigolmi.  
Za rok na riešené územie spadne 500-700 mm zrážok. 
 
Návrhový stav 
 

Vykonávať pravidelné kontroly a údržby koryta a stabilizácie brehov. 
 
 

Nádrže a prevody vody 
 
V obci nie je vybudovaná žiadna veľká alebo malá vodná nádrž ani prevody vody.  
Návrhový stav: 
Na zachytenie vôd z lesa hlavne po zimnom obdobi – topenie snehu, je v rámci lokality 07 
navrhnutá záchytná vodná nádrž. 
 
 

Zásobovanie pitnou vodou 
 

Súčasný stav 
V súčasnom období ma obec Ladice len z časti vybudovanú vodovodnú sieť, z bývalej artézkej 
studne, v dĺžke 1 326 m, prostredníctvom ktorej je časť obce zásobovaná úžitkovou a  pitnou 
vodou. Trvalejšie zásobovania obyvateľstva zo spomínanej studne sa nepočíta.  

 
Obec z veľkej časti  nemá vybudovanú verejnú celoobecnú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej 
by bola  zásobovaná kvalitnou pitnou vodou. Jednotlivé domy majú vlastné studne. 
Vodný zdroj, ktorý sa môže používať pre zásobovanie obyvateľstva -  zásobujúci obec Ladice, sa 
nachádza severo-západnej časti riešeného územia,   na ľavom brehu potoka Drevenica na hranici 
katastrálneho územia. Voda bude z vodného zdroja HGL1  dopravovaná do navrhovaného 
zemného vodojemu a následne do vodovodnej siete.  
Pre zásobovanie obce vodou boli vypracované projektové dokumentácie:  
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- „Vráble – Kolíňany prívod vody. SO 07 Rozvod vody Ladice“ v 09/1997 vypracoval SB 
Hydroteam. Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava. S realizáciou tejto stavby sa v blízkej dobe 
nepočíta 

- „Ladice – zabezpečenie technickej vody pre lokalitu Podskalie“ v 11/2003 vypracoval Lahky 
Desing consulting Zvolen 

- „Ladice – vodojem Podskalie“ v 02/2005 vypracoval Ritter, Tulská č. 103, Banská bystrica. 
 
V rámci čo najskoršieho zabezpečenia zásobovania vodou pre obec Ladice je najvýhodnejšie 
využiť vŕtanú studňu  HGL1, s Q=1,3 l/s hĺbkou 106 m okrem  toho bude potrebné vybudovať 
dvojkomorový vodojem 2x100 m3 . Už jestvujúce  vodovodné potrubie sa doplní o navrhované 
rady.  
V tomto období (04.2008) je projekt na stavebnom konaní, v ktorom je zahrnutý:  
- vodný zdroj HGL-1  
- výtlačné potrubie do vodojemu - z PE 90x8,2 dĺžky 250 m 
- zásobné potrubie z vodojemu po Rad 1- z PE 160x9,5 dĺžky 239 m  
- odpadové potrubie z vodojemu – Z PE 110x6,6 dĺžky 294  
- zemný vodojem 2x100m3.    
Spomínaný vodojem je navrhnutý nad obcou Ladice na poľnohospodárskom obecnom pozemku 
v blízkosti kameňolomu v lokalite Podskalie. Kapacita vodojemu bude pokrývať výhľadovo aj 
potrebu vody pre obec Kostolany pod Tríbečom (len v prípade, že bude vybudovaný prívod Vráble-
Kolíňany). 
Objekt vodojemu je navrhnutý typizovaný, pozostáva z dvoch nádrží 2 x 100 m3 a z manipulačnej 
komory. Vodojem sa osadí na výškovej kóte max. hladiny v nádržiach 243,00 m n.m., dno nádrží je 
239,70 m n.m. Ovládanie ponorného čerpadla v studni HGL-1 v závislosti od výšky hladiny 
v akumulačných nádržiach vodojemu bude zabezpečované signalizačným a ovládacím káblom. 
 
Potreba vody – výpočet prebratý z Prívod vody Vráble – Kolíňany 
Pre obec Ladice je potreba vody Qmax.h. = 7,86 l/s     (čo je počítané aj pre výhľadové   
                     obdobie a to pre 1470 obyvateľov. Obrc má k 06.2008 802 obyvateľov)  
 
Pre obec Kostolany pod Tríbečom je potreba vody Qmax.h. = 5,72 l/s 
 
Celková potreba vody pre obe obce je Qmax.h. =13,58 l/s 
 
Množstvo vody čerpané z HGL-1 s Q=1,3 l/s do vodojemu 
V =  1,3*24*3600 = 112 320 l = 112,3 m3 . 
Priemerné množstvo vody pre 1 obyvateľstva, bez občianskej vybavenosti: 
Q = 135 l/ os 
Počet obyvateľov možných zásobovať z vodného zdroje HGL-1:  
N= 112 320 / 135 = 832 obyvateľov 
Priemerné množstvo vody pre 1 obyvateľstva, s občianskou vybavenosťou: 
Q = 135+25=160 l/ os 
Počet obyvateľov možných zásobovať z vodného zdroje HGL-1:  
N= 112 320 / 160 = 702 obyvateľov 
 
Z uvedeného vyplýva, z vodného zdroja HGL-1 pri 24 hodinovom čerpaní, bude možné zásobovať 
700-830 obyvateľov. 
 
Obecná sieť vodovodu je navrhovaná  z tlakových PE rúr DN 150 a 100 mm. Podľa možnosti je 
sieť navrhovaná zaokruhovaním, čo umožní v prípade poruchy dodávku vody do ostatných častí 
vodovodnej siete. 
 
Pre obec Ladice sa predpokladá 260 ks vodovodných prípojok, ktoré budú napojené na vodovodné 
potrubie pomocou navŕtavacích pásov. 
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Jestvujúca vodovodná sieť: 

Vodovodný rad Dĺžka (m) 

Rad 4 218 

Rad 4-1 389 

Rad  4-1-1 126 

Rad 4-2 593 

Poľnoh. družstvo 727 

Dĺžka – obyv. 
Dĺžka pre PD 

1 326 

727 

 
 
Vyprojektovaná vodovodná sieť: 

Vodovodný rad Profil (mm) Dĺžka (m) 

Rad 1 DN 150 1507 

Rad 2 DN 100 391 

Rad  2-1 DN 100 196 

Rad 3 DN 100 87 

Rad 4 DN 100 1137 

Rad 4-1 DN 100 389 

Rad 4-1-1 DN 100 233 

Rad 4-1-2 DN 100 284 

Rad 4-2 DN 100 381 

Rad 4-3 DN 100 74 

Rad 5 DN 100 466 

Celková dĺžka 
potrubí 

DN 150 1507 

DN 100 3635 

 
 

Návrhový stav 
 
V obci je v súčasnosti pokrytá  vodovodným potrubím, iba malá časť obce, ktorá  je zásobovaná  
úžitkovou vodou.  Do budúcnosti je potrebné opraviť, poprípade previesť rekonštrukciu na 
jestvujúcom vodovodnom potrubí. Vybudovať verejnú vodovodnú sieť spolu s vodojemom, podľa 
projektovej dokumentácie (t.č. je schvaľuje projektová dokumentácia na stavebné povolenie).  
Na jestvujúcom vodnom zdroji urobiť opatrenia, aby sa mohol využívať ako zdroj zdravotne 
nezávadnej vody.  
Je potrebné zabezpečiť  projektovú dokumentáciu pre vodovodnú sieť v nových uliciach, realizovať 
rekonštrukcie nevyhovujúcich a prestarnutých potrubí, zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov. 
 
Počet obyvateľov po vybudovaní lokalít by sa zvýšil z 802 na 1465. 
 
Pre obec bolo vybratých 8 lokalít na možnú zástavbu, pre bytový fond  a podnikateľské aktivity 
- lokalita 01, 71 rodinných domov – 234 obyvateľov 
- lokalita 02, 79 rodinných domov – 260 obyvateľov 
- lokalita 03, 27 rodinných domov – 89 obyvateľov  
- lokalita 04, 25 rodinných domov – 82 obyvateľov 
- lokalita 05,  agroturistika, farma oviec, 16 zamestnancov 
- lokalita 06, rozvoj turizmu, 28 zamestnancov 
- lokalita 07, záchytná vodná nádrž 
- lokalita 08,  podnikateľské aktivity, 20 zamestnancov 
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Výpočet potreby vody 
 
Je vypočítané podľa vyhlášky. č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, zo dňa 14.11.2006, Celková potreba vody stavby, objekty a činnosti bytového fondu, 
občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a v 
priemysle. 
 
Základné údaje: 
- bytový fond  ..........................................................   q =135 l/ os * deň 
- občianska vybavenosť ..........................................  q =  25 l/ os * deň 
   spolu                                                                        q =160 l/ os * deň  
- prevádzky ..............................................................  q = 120 l/zamestnanec * deň 
- ovce .......................................................................  q= 8 l/ ks, qmax= 10 l/ks  
Počet  obyvateľov, zamestnancov............................  n  
Súčiniteľ dennej nerovnomernosti............................  kd= 1,6 

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti.......................   kh= 1,8 

 
Potreba vody : 
Priem. den. potreba vody: Qp = q * n    l/deň 
Max. den. potreba vody : Qm = Qp * kd l/deň  
Max. hod. potreba vody :  Qh = Qm * kh / 24*3 600   l/s 
Ročná potreba vody :       Qroč= Qp * 365 (250)/1000  m3/rok 
 
 

 Počet obyv. 
 (zamest) 

Qp  
(l/deň) 

Qm  
(l/deň) 

Qh  
(l/s) 

Qroč  
m3/rok 

Lokalita 01 234 37 440 59 904 1,248 13 666 

Lokalita 02 260 41 600 66 560 1,387 15 184 

Lokalita 03 89 14 240 22 784 0,475 5 198 

Lokalita 04 82 13 120 20 992 0,437 4 789 

Lokalita 05 (16) 
Ovce  100 ks 

1 920 
800 

2 720 

3 072 
1 000 
4 072 

0,064 
0,012 
0,076 

702 
292 
994 

Lokalita 06 (28) 3 360 5 376 0,112 1 226 

Lokalita 07 - - - - - 

Lokalita 08 (20) 2 400 3 840 0,080 876 

spolu 665 (64) 114 080 182 528 3,735 41 933 

 
Dĺžka, profil vodovodnej siete, potrebná pre navrhované lokality v obci.  
 

 Navrhované  potrubie pre 
rozšírenie výstavby   (m) 

Lokalita 01 905 

Lokalita 02 1 315 

Lokalita 03 450 

Lokalita 04 710 

Lokalita 05 150 

Lokalita 06 Úprava jest. lesnej studničky 

Lokalita 07 - 

Lokalita 08 395 

spolu 3 925 
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Lokalita 05 Agroturistika, farma oviec je navrhovaná nad vodojemom. Do spomínanej 

lokality navrhujeme potrubie DN 50 v dĺžke 150m a bude potrebné zvýšenie tlaku 
priamo v armatúrnej komore vodojemu o cca 0,3 MPa.  

Lokalita 06 počíta svyužitím lesnej studničky. 
Zvyšné lokality budú zásobované z rozvodného potrubia o DN 100. 
 
Vodný zdroj HGL-1 s vodojemom zabezpečí pri nepretržitej prevádzke vodu pre 700-800 

obyvateľov. Napojenie ďalších obyvateľov nebude  možné, Bude musieť byť nový 
vodný zdroj alebo vybudovať plánovaný prívod vody Vráble-Kolíňany, tu ale bolo 
plánované s vodojemom na začiatku obce. Preto pri výstavbe rozvodnej vodovodnej 
siete v obci, uložiť v súbehu s rádom 1, ešte jedno potrubie DN 80, ktorý bude 
v budúcnosti pre prívod vody do 2x 100 m3 vodojemu.  

 
Objekty na vodovodnej sieti 
 
Dezinfekcia pitnej vody bude dávkovačom chlórňanu sodného  – vo vodojeme. 
Meranie prietoku vody bude vo vodojeme. 
 

Poľnohospodárstvo   
 
Poľnohospodárske družstvo je v súčasnosti napojené na verejný vodovod, samostatným potrubím 
do hydroglóbusu, ktorý je pred poľnohospodárskym družstvom. 
 
 

Zdroje pitnej vody 
 
- Artézka studňa, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola a zásobuje vodou časť obyvateľov obce 

a poľnohospodárske družstvo.  
- Vŕtaná studňa DN 320 mm, Q=2,9 l/s hĺbky 35,0 m, ktorá sa nachádza v areáli školy. 
S týmito studňami nie je plánované hromadné zásobovanie obyvateľstva. 
- Vodný zdroj HGL1pri toku Drevenica pri hranici katastrálneho územia s Kostolanmi pod 

Tríbečom, s Q=1,3 l/s hĺbkou 106 m okrem   
- Jednotlivé domy, ktoré patria do katastra obce majú vlastné studne, ale  jedná sa iba 

o individuálne zásobovanie. 
 
Návrhový stav  
- Pre vodný zdroj HGL-1 vybaviť ochranné pásma 
- Lesnú studničku vyčistiť a upraviť 

 
 
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd  
 

Súčasný stav 
 
V obci  je kanalizačná sieť  vo výstavbe, (potrubie je  na 60 % uložené), ale zatiaľ sú splaškové 
vody zachytávané lokálne v žumpách, ktoré sú v mnohých prípadoch netesné a likvidujú sa 
odvozom fekálnymi vozidlami na najbližšiu jestvujúcu ČOV, alebo vývozom na polia. 
V rámci združenia obcí Žirany, Kolíňany, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice, Neverice, Jelenec 
a Beladice sa pristúpilo k riešeniu vybudovať hlavný výtlak pre spomínané obce, so zabezpečením 
čistenia odpadových vôd v ČOV Beladice. 
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Do navrhovanej kanalizačnej siete v obci Ladice bude zaústené výtlačné potrubie z obce 
Kostoľany pod Tríbečom. Kanalizačné potrubie z obce Ladice bude zaústené do gravitačnej 
kanalizačnej sieti výtlačným potrubím v obci Neverice, odtiaľ bude pokračovať výtlačným potrubím 
do ČOV Beladice, kde sa zabezpečí čistenie odpadových vôd zo spomínaných obcí. 
 
Kolaudácia kanalizácie v Ladiciach, môže byť až po sprevádzkovaní príslušnej kanalizácie v obci 
Neverice. 
 
Pre obec bola vypracovaná projektová dokumentácia – projekt stavby v 04/2000, vypracoval Ing. 
Vyskoč. 
 
 
Vyprojektovaná kanalizačná sieť: 
 

- Gravitačná 
-  

Kanalizačná stoka Profil (mm) Dĺžka (m) 

Zberač A DN 400 763 

 DN 300 379 

Zberač AA DN 300 558 

Zberač AB DN 300 412 

Zberač B DN 300 519 

Zberač C DN 300 130 

Stoka A1 DN 300 129 

Stoka A2 DN 300 170 

Stoka AA1 DN 300 110 

Stoka AA2 DN 300 124 

Stoka AA3 DN 300 102 

Stoka B1 DN 300 164 

Stoka B2 DN 300 192 

Stoka B3 DN 300 205 

Stoka B3-1 DN 300 278 

Stoka B4 DN 300 205 

spolu DN 400,300 4 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tlaková  

Kanalizačná stoka Profil (mm) Dĺžka (m) 

V DN 100 2 387 

V AA DN 40 200 

V B DN 80 169 

V C DN 40 59 

spolu DN 40-100 2 815 

 
 
Celkovo sú navrhnuté 4 čerpacie stanice ČS1-4. 
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Návrhový stav 
 
Ukončiť rozstavanú kanalizačnú sieť. Pri výstavbe ďalších lokalít postupne rozširovať stokovú sieť. 
Navrhovaná lokalita 01 prechádza cez už jestvujúce výtlačné potrubie. Z toho dôvodu navrhujeme 
potrubie DN 100 v dĺžke 300 m preložiť. 
 
Množstvo splaškových vôd pre jednotlivé lokality, sú zhodné s potrebou vody.  
 
Dĺžky stôk, potrebné pre navrhované lokality v obci. 
 
 
 

 Návrh pre rozšírenie výstavby 
 

Poznámka 

Gravitačné     
Dĺžka (m) 

Výtlačné 
(m) 

    ČS (l/s) 

Lokalita 01 825 45 ČS5, q=1,5l/s - 

Lokalita 02 1 220 305 ČS6, q=1,5l/s - 

Lokalita 03 330 - - - 

Lokalita 04 600 - - - 

Lokalita 05 - - - Žumpa, alebo malá ČOV 

Lokalita 06 - - - Žumpa, alebo malá ČOV 

Lokalita 07 - - - - 

Lokalita 08 - - - - 

spolu 2975 350 ČS – 2KS - 

 
 
 

Zásobovanie úžitkovou vodou z povrchových zdrojov 
 
V katastri obce nie je odberateľ povrchových vôd. 
 
 

Minerálne vody, geotermálne a banské vody 
 
V katastri obce sa  spomínané vody nevyskytujú. 
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A2.12.3. Zásobovanie elektrickou energiou 
 
Obec  je  zásobovaná  elektrickou  energiou  z jednej linky  č. 378  začínajúcej  vo  VN  rozvodni  
v Zlatých  Moravciach.  Z tejto  linky  sú  VN prípojkami  napojené  štyri  trafostanice :   
 
Číslo TS Typ Výkon TS (kVA) Majiteľ        Vyťaženie  v % 

TS 0031 - 001 2,5 stĺpová 250 ZSE 60 
TS 0031 - 002 2,5 stĺpová 250 ZSE 60 
TS 0031 - 003 2,5 stĺpová 250 ZSE 70 
TS 0031 - 004 2,5 stĺpová 25 ZSE 0,1 
 
Prípojky  ku  trafostaniciam  sú  vzdušné  vodičmi  AlFe.  Všetky  trafostanice  majú  prevod  22 / 
0,4 kV.   
Z uvedených  trafostaníc  je  zásobovaný  bytovo - komunálny  a súkromný  podnikateľský  sektor. 
V obci  je  trvale  obývaných  250 domov  a  3 byty  v bytovom  dome.  Tieto  nemajú  jednotný  
stupeň  elektrifikácie  a sú  rozdiely  v stupňoch  odberov  elektrickej  energie.  Elektrická  energia  
je  v domácnostiach  využívaná  na  umelé  osvetlenie,  pranie,  varenie, ohrev  vody  a  
vykurovanie.  Obec  nie  je  plynofikovaná. 
 
Výkonovo  v súčasnosti  je  elektrický  odber  pokrytý  a  nie  sú  problémy  s dodávkou  elektrickej  
energie  okrem  hornej  časti  obce.  Zvýšenie  spoľahlivosti  a zníženie  úbytkov  napätia  by  sa  
dosiahlo  rekonštrukciou  trafostaníc  ZSE  a  rekonštrukciou  NN  rozvodov  a  prípojok. 
 
Cez  katastrálne  územie  nevedie  žiadna  iná  VN  linka. 
 
 
Návrh  rozvoja  obce  z hľadiska  zásobovania  elektrickou  energiou. 

 
V návrhu  územného  plánu  je  uvažované  s  výstavbou  rodinných  domov (celkove  202 
s výhľadom  ďalších  213) a  sú  vyčlenené  tri plochy  pre  podnikateľské  aktivity.  V návrhu  nie  
je  uvažované  s občianskou  vybavenosťou.  
 
Rast  spotreby  elektrickej  energie  pre  nové  byty  bude  predstavovať  potreby  pre  umelé   
osvetlenie,  varenie  a domáce  spotrebiče (práčky,  televízory, vysávače).  V  dobe realizácie    
navrhovaných  rozvojových  lokalít  bude  obec  plynofikovaná. 
 
Vzhľadom  k dnešnému  rozmiestneniu  trafostaníc  a  vzdušných  22 kV  prípojok  je  potrebné  
zrealizovať  nasledovné  akcie : 

- trafostanica  TS 0031 - 001 - rekonštruovať  trafostanicu  na  kioskovú  a  zmeniť  jej  
vzdušnú  22 kV prípojku  na  káblovú  uloženú  v zemi,  pretože  prechádza  rozvojovými  
lokalitami  č. 01 a 02 

- trafostanica  TS 0031 - 002 - v prípade  potreby zvýšiť  jej  výkon  pre  potreby  rozvojovej  
lokality  č.  08  

- trafostanica TS 0031 - 003 - rekonštruovať  trafostanicu  na  kioskovú,  zvýšiť  jej  výkon  
pre  potreby  rozvojových  lokalít  č. 03 a 04  a  zmeniť  jej  vzdušnú  22 kV prípojku  na  
káblovú  uloženú  v zemi  

- trafostanica  TS 0031 - 004 - v prípade  potreby zvýšiť  jej  výkon  pre  potreby  rozvojovej  
lokality  č.  06 

- vybudovať  novú  trafostanicu  pre  hornú  časť  obce - táto  trafostanica  by  slúžila  aj  pre  
zásobovanie  rozvojovej  lokality  č.  05 

- rekonštruovať  staré  NN  vzdušné  rozvody  s  prípadným  zväčšením  prierezov  vodičov 
(zvyšovanie  odberu  v existujúcich  odberných  miestach) 
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Dĺžka  demontovaných  vzdušných  22 kV  vedení :  k TS 0031 - 001  cca  350m,  k TS 0031 - 003 
cca  1100m. 
Dĺžka  nových  káblových  22 kV  vedení  uložených  v zemi : k TS 0031 - 001  cca  300 m  a  k TS 
0031 - 003 cca  900m  (táto VN  prípojka  by  slúžila  aj  pre  novú  TS  pre  rozvojové  lokality  č. 1 
a 2 ).   
Dĺžka  káblových  22 kV  vedení  uložených  v zemi   k navrhovaným novým  TS  :  prvá  TS  leží  
na  trase  prípojky  k TS 0031 - 003,  k  druhej  navrhovanej  TS  cca 300 m.   
 
Realizáciou zmeny  vzdušných  VN  prípojok  do  existujúcich  trafostaníc by  sa  zdemontovali  
všetky  vzdušné  22 kV  vedenia  v  zastavanom  území  obce. 
 
Popis  riešenia  jednotlivých  lokalít : 

 
Lokalita  01 - bývanie 
Uvažovaná  výstavba  71 rodinných  domov 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  500 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  z novej  trafostanice  vybudovanej  pre  túto  rozvojovú  lokalitu  a pre  
lokalitu  č. 2   
 
Lokalita  02 - bývanie 
Uvažovaná  výstavba  79 rodinných  domov 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  570 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  z novej  trafostanice  vybudovanej  pre  túto  rozvojovú  lokalitu  a pre  
lokalitu  č. 1   
 
Lokalita  03 - bývanie 
Uvažovaná  výstavba  27 rodinných  domov 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  200 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  trafostanice  TS 0031 - 003.  
 
Lokalita  04 - bývanie 
Uvažovaná  výstavba  25 rodinných  domov 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  180 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  zo  zrekonštruovanej  trafostanice  TS 0031 - 003.  
 
Lokalita  05 - agroturistika,  farma  oviec 
Uvažované  so 16 pracovnými  miestami 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  50 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  z novej  trafostanice  vybudovanej  pre  hornú  časť  obce  a pre  túto  
rozvojovú  lokalitu  a pre  lokalitu  č. 2   
 
Lokalita  06 - rozvoj  turizmu 
Uvažované  so 28 pracovnými  miestami 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  20 - 80 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  z  trafostanice  TS 0031 - 004,  pri  vyšších  nárokoch  ako  je  rezerva  
výkonu  sa  zvýši  výkon  trafostanice.  
 
Lokalita  07 - záchytná  vodná  nádrž 
Bez  požiadaviek  na  zásobovanie  elektrickou  energiou. 
 
Lokalita  08 - priemysel 
Uvažované  so 20 pracovnými  miestami 
Predpokladaný  požadovaný  príkon  nie  je  možné  odhadnúť 
Príkon  sa  zabezpečí  z  trafostanice  TS 0031 - 002,  pri  vyšších  nárokoch  ako  je  rezerva  
výkonu  sa  zvýši  výkon  trafostanice .  
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Lokalita  09 - bývanie - výhľad 
Uvažovaná  výstavba  213 rodinných  domov 
Predpokladaný  požadovaný  príkon :  1300 kW 
Príkon  sa  zabezpečí  z nových  trafostaníc  vybudovaných  pre  túto  rozvojovú  lokalitu.   
 
Ochranné  pásma : 

 
Ochranné pásmo elektrických vedení a transformátorových  staníc treba dodržať v zmysle zákona 
o energetike č.656/2004. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti 
elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenia jeho spoľahlivej a plynulej 
prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
     Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného  vodiča . Táto 
vzdialenosť je : 
 -  10 m  pri napätí 22 kV  
 -  15 m  pri napätí 110 kV  
 -  1 m pri  zemnom  káblovom  vedení do 110 kV 
     Ochranné pásmo transformátorových  staníc je vymedzené zvislými rovinami po  okrajoch 
staníc.  Táto  vzdialenosť  je : 
 -  10 m  od  stožiarovej TS 
 
 
Verejnoprospešné  akcie  v oblasti  zásobovania  elektrickou  energiou : 

 
     V  rámci  verejnoprospešných  akcií  je  nutné  rekonštruovať  vzdušné  VN  prípojky  
v zastavanom  území  obce  na  káblové  uložené  v zemi  a napojenie  trafostaníc  z dvoch  strán  
pre  elimináciu  prípadnej  poruchy  kábla  VN  prípojky. 

 
 
A2.12.4.  Telekomunikačné zariadenia 
 
V rámci ÚP katastrálneho  územia  Ladice je spracovaný prieskum telekomunikačných zariadení 
na úrovni miestnej telefónnej siete  a diaľkových  káblov. 
      Telefonizácia obce je zabezpečená napojením  na  automatickú  telefónnu  ústredňu v obci.  
Napojenie  je  urobené  optickým  káblom.  Z tejto  ústredne  je  metalickými  káblami  napojená  
susedná  obec. 
Miestna telefónna sieť v obci je urobená metalickými  káblami  uloženými  v zemi  a samonosnými 
káblami na stĺpoch  s účastníckymi rozvádzačmi  a  ďalej zemnými káblami  do  sieťového  
rozvodu.  Pre ďalší  rozvoj  miestnej  siete  a hlavne  jej  skvalitnenia (rozširovanie  služieb  
poskytovaných  po  pevnej  linke)   je  potrebné,  aby  sa  miestna  sieť  zrekonštruovala 
a zostávajúce  vzdušné  káble  sa  uložili  do  zeme.   
V obci  je  jeden  verejný  telefónny  automat. 
     Cez katastrálne územie obce prechádza diaľkový telefónny optický kábel Slovak  Telekomu.  
Metalické  káble  z ústredne  v obci  vedú  do  susednej  obce. 
Na Obecnom úrade (OÚ) je zriadená stanica miestneho rozhlasu. Rozvod MR je urobený 
vzdušnými vodičmi,  ktoré  sú  upevnené  na  vlastných  podperných  bodoch  a na  podperných  
bodoch  NN  rozvodu.   
Na území obce sa nenachádzajú zosilovacie stanice  mobilných  operátorov. 
V zmysle zákona č. 610 / 2003 podľa § 67 o elektronických komunikáciách sú vedenia  
telekomunikačných sietí chránené ochranným pásmom.  Ochranné pásmo  je široké 1 m od osi 
jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri 
nadzemných vedeniach.  
     V ochrannom pásme nemožno : 



 81 

-  umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 
telekomunikačné zariadenie 
-  vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku 
telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. 
 
Návrh  rozvoja  obce  z hľadiska  napojenia  na  pevnú  telekomunikačnú  sieť. 

 
V návrhu  územného  plánu  je  uvažované  s  výstavbou  rodinných  domov (celkove  202 
s výhľadom  ďalších  213) a  sú  vyčlenené  tri plochy  pre  podnikateľské  aktivity.  V návrhu  nie  
je  uvažované  s občianskou  vybavenosťou.  
V rozvojových  lokalitách  v súčasnosti  nie  sú  žiadne  pevné  telekomunikačné  siete. 
Pre  potreby  nových  rozvojových  lokalít  je  uvažované  s napojením  všetkých  nových objektov. 
Návrh  uvažuje  s napojením sa  z  telekomunikačného  uzla  v objekte  obecného  úradu.  Odtiaľ  
sa  novým  káblom  uloženým  v zemi  napoja  rozvojové  lokality.  Kábel  sa  ukončí  na  hranici  
rozvojovej  lokality  č. 01  v novom  objekte UTS  (objekt  UTS predstavuje  samostatný  stavebný  
objekt  s plochou  cca 30m2).  V trase  nového  kábla  sa  uložia  dve  chráničky  pre  optický  
kábel,  do  ktorej  sa  v prípade  potreby  zafúkne  optický  kábel.   
Z  UTS  sa  vybuduje  miestna telekomunikačná  sieť  káblami  TCEPKPFLE.  Tieto  káble  budú  
vedené  po  verejných  parcelách (chodníky,  komunikácie).  Jednotlivé  odbočky  budú  robené  
v spojkách  a odbočný  kábel  potiahnutý  na  hranicu  pozemku  prípadne  na  fasádu  objektu.   
Podľa  požiadaviek  na  telekomunikačné  služby  by bolo  vhodné  vybudovať  aj  miestnu  optickú  
sieť. 
 
Pre  napojenie  plánovaných  202  RD  je  potrebných  500  párov,  pre  výhľadovú  lokalitu  č. 09  
ďalších  500  párov. 
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A2.12.5. Zásobovanie plynom 
 

  V roku 1998 bola celá obec plynofikovaná. Plynovodná sieť má dĺžku približne 10,5 km. 
Plynofikácia mala pozitívny vplyv na stav životného prostredia v obci. Došlo k zníženiu tvorby 
tuhého komunálneho odpadu a potreby jeho následnej likvidácie. Ďalším efektom bolo zvýšenie 
kvality ovzdušia, pretože pri vykurovaní zemným plynom nevznikajú škodlivé plyny, ako je tomu pri 
spaľovaní iných fosílnych palív - najmä nekvalitného hnedého uhlia. Najväčší odber plynu tvorí 
spotreba v domácnostiach a  časť je využívaná aj podnikateľským sektorom.   

 
JESTVUJÚCI   STAV 
 
Toho času je obec na 99 % plynofikovaná. Plyn je využívaný pre potrebu vykurovania, varenia 
a prípravu TUV pre rodinné domy a menšie prevádzky miestneho významu . 
  
Cez obec prechádza STL plynovod PE D110, smerom na Kostolany pod Tríbečom. 
             
Plynové médium je zemný plyn, naftový o prevádzkovom tlaku do 300 kPa. 
Trasa STL plynovodov je vedená v súbehu s miestnymi komunikáciami – viď. situácia. 
Potrubie je uložené v prevažnej miere v rastlom teréne, časť trás je pod miestnymi komunikáciami.  
Pre rodinné domy a ostatné objekty sú zrealizované STL plynovodné prípojky. Každé odberné 
miesto má vlastný STL domový regulátor. Pre meranie množstva plynu má každé odberné miesto 
v oplotení, v skrinke, umiestnený plynomer. V skrinkách sú umiestnené aj regulátory.  
 
Materiál plynovodov : potrubie z PE  D 50, 110 SDR 11-PE 80,  
                                             resp. SDR 17,6-PE100.  
 Materiál prípojok : potrubie z PE  D 32 SDR 11-PE 80. 
 
Počet obývaných rodinných domov je 321 z toho plynofikovaných je 318.  
 
Maximálna hodinová spotreba plynu pre rodinné domy je 890,4 m3/hod.   
 
Ročná spotreba plynu pre rodinné domy je 1,113.000 m3/rok.   
 

 
 
NÁVRH  ZÁSOBOVANIA  PLYNOM 
V obytnej zóne navrhujem zrealizovať osem nových vetiev STL distribučných plynovodov. Tieto sa 
napoja na už jestvujúce STL plynovody.        
 
        Lokalita 1 – zrealizujú sa tri nové vetvy. Jedna bude prechádzať cez lokalitu 2 do lokality 8. 
Napojí sa na jestvujúc plynovod D110. V samotnej lokalite sa zrealizujú ešte dve vetvy. Nové 
potrubia budú slúžiť pre potrebu navrhovaných rodinných domov ( 71 RD ). 
 
        Lokalita 2 – cez lokalitu bude prechádzať jedna nová vetva z lokality 1 do lokality 8. 
V samotnej lokalite sa zrealizujú ešte dve vetvy. Nové potrubia budú slúžiť pre potrebu 
navrhovaných rodinných domov ( 79 RD ). 
 
        Lokalita 3 – navrhované rodinné domy ( 27 RD ) sa napoja prípojkami priamo na jestvujúci 
plynovod D63.  
 
        Lokalita 4 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená na jestvujúci plynovod D63. Nové 
potrubie budú slúžiť pre potrebu navrhovaných rodinných domov ( 25 RD ). 
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        Lokalita 5 – túto lokalitu navrhujem na plynovod nenapojiť. 
 
        Lokalita 6 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená na jestvujúci plynovod D100. Nové 
potrubie budú slúžiť pre potrebu turistického ruchu ( 16 pracovných miest ).  
 
        Lokalita 7 – túto lokalitu navrhujem na plynovod nenapojiť. 
 
        Lokalita 8 – zrealizuje sa jedna nová vetva, napojená na jestvujúci plynovod D110. Nové 
potrubie budú slúžiť pre potrebu priemyselného parku ( 20 pracovných miest ).  
 
        Pre jednotlivé odberné miesta sa zrealizujú STL prípojky. Súčasťou každej prípojky bude aj 
STL domový regulátor a plynomer potrebnej veľkosti.  
       
        Potrubie sa uloží v prevažnej miere v rastlom teréne, časť trás bude pod miestnymi 
komunikáciami.  
 
        Materiál plynovodov a prípojok : potrubie z PE.   
 
Nárast spotreby plynu : 
 
Lokalita 1 ...................... Qhmax = 198,8 m3/hod 
                                         Qrok = 248.500 m3/rok 
 
Lokalita 2 ...................... Qhmax = 221,2 m3/hod 
                                         Qrok = 276.500 m3/rok 
 
Lokalita 3 ...................... Qhmax = 75,6 m3/hod 
                                         Qrok = 94.500 m3/rok 
 
Lokalita 4 ...................... Qhmax = 70,0 m3/hod 
                                         Qrok = 87.500 m3/rok 
 
Lokalita 5 ...................... žiadna spotreba plynu 
 
Lokalita 6 ...................... neuvádzam  
 
Lokalita 7 ...................... žiadna spotreba plynu 
 
Lokalita 8 ...................... neuvádzam  
 
   
        Nárast spotreby plynu spolu : 
 
- maximálna hodinová spotreba plynu je 565,6 m3/hod   
- ročná spotreba plynu je 707.000 m3/rok 
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OCHRANNÉ  PÁSMA 
Plynovod do DN 200 mm – 4 m od osi na každú stranu  
Plynovod do DN 500 mm – 8 m od osi na každú stranu 
Plynovod do DN 700 mm – 12 m od osi na každú stranu 
 
VTL regulačná stanica – 8 m od okraja RS zo všetkých strán  
 
Tranzitný plynovod – 50 m od osi na každú stranu 
 
Produktovod  – 300 m od osi na každú stranu  
 

 
BEZPEČNOSTNÉ  PÁSMA 
Plynovod s tlakom do 0,4 MPa – 10 m od osi na každú stranu 
Plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a do DN 350 – 20 m od osi na každú stranu 
Plynovod s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a nad DN 350 – 50 m od osi na každú stranu 
Plynovod s tlakom nad 4 MPa a do DN 150 – 50 m od osi na každú stranu 
Plynovod s tlakom nad 4 MPa a do DN 300 – 100 m od osi na každú stranu 
VTL regulačná stanica – 50 m od okraja RS zo všetkých strán 
Tranzitný plynovod – 300 m na obe strany potrubia 
 

 
ZABEZPEČOVACIE  PÁSMO  
Produktovod  – 10 m od osi na každú stranu 
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A2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
Z Krajinnoekologického plánu vyberáme časť aj pre koncepciu starostlivosti o životné prostredie. 
Týka sa opatrení, ktoré je nutné v návrhovom období ÚPN-O realizovať v jednotlivých prvkoch 
lokálneho územného systému ekologickej stability. 
Číslovanie podkapitol sme ponechali pôvodné pre možnosť prípadnej konfrontácie. 
 

8.7. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a na ochranu 
zdravia obyvateľstva. 
 
8.7.1. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. 
 

 Včasné kosenie trávnatých porastov na dočasne opustených pozemkoch kvôli zníženiu 
obsahu alergizujúceho peľu vo vzduchu. 

 Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho 
peľu) drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany sídla a nahradiť ich 
drevinami hygienicky vhodnejšími. 

 
8.7.2. Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny. 
 

 Posilnenie hygienickej a rekreačnej funkcie ekologicky hodnotných krajinných 
segmentov ich rekonštrukciou za súčasného dodržania ekologických princípov. 

 
8.8. Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov. 
 
 Dôsledne prehodnotiť systém protipovodňovej ochrany sídla a vyvolať na túto tému 

rokovania aj so susednými obcami u príslušných orgánov, pretože súčasné povodňové 
plány pre riešené územie sú už dnes zastaralé. 

 Pre zmiernenie vplyvu vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy prísne prehodnotiť 
organizáciu pôdneho fondu a osevných postupov na PPF. Ide o primerané zmenšenie 
výmery parciel, zmeny ich orientácie podľa smeru odtoku vody, výsadbu a údržbu 
zasakovacích protieróznych pásov v smere kolmom na odtok vody, uprednostnenie 
plodín, ktoré poskytujú pôde kryt v čase častých dažďov v jeseni a v predjarí (oziminy, 
viacročné krmoviny a trvalé trávne porasty). 

 Zvážiť výstavbu nových malých vodných nádrží na jestvujúcich vodných tokoch  
a veľkoplošných závlah na predchádzanie záporných vplyvov očakávaných období 
sucha na poľnohospodársku produkciu a na dostatočné zásoby vody v tunajšej 
kultúrnej krajine. 

 Prehodnotiť u jestvujúcich drevín v intraviláne a v ochranných pásmach líniových 
stavieb ich mechanickú odolnosť proti víchriciam, podľa výsledku dreviny ponechať, či 
zvýšiť ich mechanickú stabilitu vhodným bezpečnostným rezom alebo úplne odstrániť 
a nahradiť ich drevinami s vhodnejšími vlastnosťami. V hospodárskych lesoch podľa 
možnosti vhodnými zásahmi rozrôzňovať bočnú a vrchnú líniu porastov. 

 V rámci prevencie znečisťovania pôdy a spodnej vody agrochemikáliami sprísniť 
technologickú disciplínu pri ich používaní. Agrochemikálie nepoužívať v ochranných 
pásmach vodných tokov.  

 Preverovať vodotesnosť žúmp a splaškovej kanalizácie a nedostatky odstraňovať. 

 V rámci prevencie zanášania vodných tokov a nádrží splaveninami rešpektovať 
ochranné pásma vodných tokov ich neoraním a ponechávaním v nich trvalých trávnych 
porastov alebo porastov drevín.   
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 Do obhospodarovania trvalých porastov zavádzať biopostupy. 

 Ekologizovať hospodárenie na LPF (obmedziť veľkoplošné holoruby, pri približovaní 
dreva používať technológie šetriace povrch pôdy, zvýšiť druhovú a vekovú rôznorodosť 
porastov, v zásade ponechávať pri ťažbách niektoré jedince na zhnitie na koreni).  

 Na vhodných miestach v odlesnenej časti riešeného územia vysádzať hlboko 
koreniace rastliny (kvôli čisteniu pôdy a spodnej vody od rastlinných živín). 

 V súvislosti s biológiou jednotlivých druhov vykonávať účinné opatrenia na elimináciu 
výskytu inváznych druhov rastlín, predovšetkým agáta bieleho. 

 
8.9. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny. 
 
8.9.1. Opatrenia v poľnohospodárskej krajine. 
 
- V súlade s potrebami ochrany PPF pred vodnou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade 

s projektom pozemkových úprav postupne rekonštruovať jestvujúce a zakladať nové 
zasakovacie pásy a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy 
drevín menežovať k vysokej druhovej a štrukturálnej variabilite. 

- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu  zaburinených plôch. 
- Vykonať účinné opatrenia proti jestvovaniu divokých skládok odpadov a proti vzniku 

nových skládok (napríklad osadením rámp na vjazdy na poľné cesty z ciest štátnych). 
 
8.9.2. Opatrenia v lesnej krajine. 
 
- Po prehodnotení ekonomickej výhodnosti a ekologickej vhodnosti ponechávania 

nepôvodných druhov lesných drevín na lesnom pôdnom fonde v rámci obnovy po 
ťažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov podľa možnosti tam zaradiť aj 
perspektívne domáce druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište 
(dub letný, brest väzový, jaseň úzkolistý,  dub zimný, čerešňa vtáčia a pod.). 

  

Zásady ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny 
Problematike sa venujeme v kapitole A2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady 
ochrany a využívania  osobitne chránených častí prírody a krajiny, konkrétne v jej časti 4.4.1. 
Chránené územia a chránené druhy 

Opatrenia formulované v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja 

Sú uvedené v kapitole A2.2.1. Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN.  
 

Odpadové hospodárstvo 
Obec Ladice zhromažďuje šesť odpadových komodít : sklo, papier, PET fľaše, elektroodpad, 
nebezpečný odpad a biologický odpad. Tento odpad odvážjú na ďalšie spracovanie zmluvne 
dohovorené firmy /PET fľaše odváža obec Neverice, ostatné odpady jedna firma z Trnavy 
a Technické služby v Zlatých Moravciach/.  
Dvakrát ročne obec  v zmysle zákona od občanov  vyzbierava odpad ako starý nábytok a iný 
objemný odpad.  
Odpad biologický  z verejných priestranstiev a od obyvateľov sa kompostuje v kompostárni, ktorú 
má obec zriadenú v areáli PD Neverice - farma Ladice.  
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A2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území,   
chránených ložiskových území a dobývacích priestorov 

V katastrálnom území obce Ladice sa nachádza chránené ložiskové územie „Ladice“ /ŠGÚDŠ, 
Bratislava/ určené na ochranu výhradného ložiska keramických ílov. V tejto súvislosti je nutné 
dodržať ustanovenia §18 a §19 banského zákona.  
Uvedená lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia v lokalite súčastných 
viníc. 
 
V katastrálnom území obce Ladice sú evidované nebilancované ložiská kremencova tehliarskych 
surovín a sú zaregistrované zosuvy, ktoré zohľadňujeme v ÚPN-O Ladice. 
Zosuvy sú zaregistrované vôkol železničnej tratev juhozápadnej časti katastrálneho územia. 

 
A2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
Zvýšenú ochranu vyžaduje obecne zeleň, presnejšie sústava MUSES, biokoridorov a biocentier. 
Pozornosť je nutné venovať poľnohospodárskej pôde, aby sa zabránilo jej zvetrávaniu a erózii.  
Chrániť treba obytnú zónu pred negatívnymi vplyvmi výroby.  
Ochrane podlieha aj chránené ložiskové územie „Ladice“ /ŠGÚDŠ, Bratislava/ určené na ochranu 
výhradného ložiska keramických ílov. V tejto súvislosti je nutné dodržať ustanovenia §18 a §19 
banského zákona.  
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A2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného 
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

  Táto časť je spracovaná ako súčasť územného plánu obce a slúži na vyhodnotenie trvalého 
záberu  poľnohospodárskej pôdy pre účely vybudovania komunikácii, chodníkov a pridružených 
zelených pásov ,rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti a priemyslu. Je spracovaná 
v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č.245/2003Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2004 

 
 

  Vzhľadom na skutočnosť, že dochádza k dynamickému rozvoju obce ako aj na skutočnosť, že 
obec  Ladice  je v blízkosti okresného mesta Zlaté Moravce a krajského mesta Nitra,   je potrebné 
rešpektovať demografický výhľad a stanoviť plochy na rozvoj sídelného útvaru . Tieto plochy 
delíme na 2 druhy, jednak sú to plochy určené pre bytovú výstavbu a plochy pre rozvoj 
priemyselného parku, ktoré budú získané v odôvodnených prípadoch z okolitých plôch, pričom sa 
uprednostňujú lokality menej vhodné na poľnohospodársku výrobu.                                                                  

 
 

Rozptyl IBV v k.ú. Ladice                                                    
Miesto-zastavané územie obce Ladice                                                                                                                                                 
Druh výstavby-individuálna bytová výstavba 
Rozloha lokality- 1ha 
Záber poľnohosp.pôdy-cca 0.8ha 
Druh pozemku-záhrady 
Užívanie –súkromné osoby 
 Parcely č: 367,370, 366, 363/1,2, 359/1, 358/3, 356/3, 358/1, 344/1,2, 344  
Veľká časť pozemkov v ZUO spadá do ochranného pásma roľníckeho družstva. 

 
                                                                                                                                                          
Lokalita č.1 
Výstavbou 71 rodinných domov mimo zastavaného územia obce Ladice dôjde 
k záberu 5,8 ha. poľnohospodárskej pôdy.  
Jedná sa o p.č. 945 evidovanú ako orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 71 rodinných domov , 
s prístupovou  komunikáciou. 
  Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 4. /45%/ a 5. skupiny 50 % / BPEJ s kódom  0112003 
,0150002a 0150202 
Podľa toho môžme hovoriť o teplom, veľmi  suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma 
priemerných denných teplôt v januári – 1 – 3 C. Podľa kódu HPJ sa jedná o fluvizeme glejové 
,ťažké ,až stredne ťažké, hnedozeme pseudoglejové na sprašových hlinách ,nachádzajúce sa na 
miernom svahu východnej a západnej expozícii. Jedná sa o pôdy bez skeletu / obsah skeletu do 
hĺbky 0,6 cm pod 10 % /   
  

Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách,ktoré budú zastavané a inak spevnené pre 
potreby užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 až 25 cm.     

Z ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky humusového horizontu“, 
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004. 
Z.z. 

 
 
Odôvodnenie: 
Ide o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV,  
71 stavebných pozemkov. 
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Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci 
ZÚO, vedľa ihriska a kopíruje hranicu ZÚO obce. Na základe týchto skutočností dôjde 
k minimalizovaniu potrieb prezáber poľnohospodárskej pôdy pre komunikácie a inžinierske siete 
a je zaradená väčšinou do 5. skupiny BPEJ  

 

 
 
  
Lokalita č. 2 
Výstavbou rodinných domov a prislúchajúcej infraštruktúry dôjde v lokalite  č. 2 k záberu 6,9 ha. 
poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa na p.č. 943/2 v KN evidovanej ako orná pôda. Je tu 
plánovaná výstavba 79 rodinných domov. Predmetná parcela je v užívaní právnických osôb. 
Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 5.  skupiny  BPEJ s kódom  0112003 . 
 Podľa toho môžme hovoriť o teplom, veľmi  suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma 
priemerných denných teplôt v januári – 1 – 3 C. Podľa kódu HPJ sa jedná o fluvizeme glejové , 
ťažké, nachádzajúce sa na miernom svahu východnej a západnej expozície. Jedná sa o pôdy bez 
skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 cm pod 10 % /   
Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby 
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 cm.     
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky humusového horizontu“, 
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004. 
Z.z. 

 
 

Odôvodnenie: 
Jedná sa o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV.  
Plánovaných je 79 stavebných pozemkov. 
Predmetná lokalita sa nachádza v priamej náväznosti na už jestvujúcu bytovú zástavbu v rámci 
ZÚO,  a ako druhostranná zástavba plánovanej lokality č. 1.  v ZUOsú už vybudované inžinierske 
siete. 
 Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy 
pre komunikácie a inžinierske siete   Z hľadiska kvality odňatej pôdy sa jedná o 5. skupinu BPEJ. 
 
 
Lokalita č. 3 
V predmetnej lokalite, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti obce Ladice, mimo ZUO sa plánuje 
s výstavbou 27 rodinných domov s  prislúchajúcou infraštruktúrou, pričom dôjde v lokalite č. 3 
k záberu 3,1 ha. poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa na p.č. 1665 v KN evidovanej ako 
orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 27 rodinných domov. Predmetná parcela je v užívaní 
právnických osôb. 
Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 4. skupiny  BPEJ s kódom  0150202. 
 Podľa toho môžme hovoriť o teplom, veľmi  suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma 
priemerných denných teplôt v januári – 1 – 3 C. Podľa kódu HPJ sa jedná o hnedozeme 
pseudoglejové na sprašových a polygénnych hlinách , sredne ťažké, nachádzajúce sa na miernom 
svahu východnej a západnej expozície. Jedná sa o pôdy bez skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 
cm pod 10 % /   
Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby 
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 cm.     
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky humusového horizontu“, 
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004. 
Z.z. 
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Odôvodnenie: 
 Jedná sa o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV.  
Plánovaných je 27 stavebných pozemkov. 
Predmetná lokalita sa nachádza v juhozápadnej časti obce, na komunikácií do Jelenca, v blízkosti 
inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce.   
 Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy 
pre komunikácie a inžinierske siete.  
 Z hľadiska kvality odňatej pôdy sa jedná o  4. skupinu BPEJ. 
 

 
Lokalita č. 4 
 V predmetnej lokalite, ktorá sa nachádza v západnej časti obce Ladice, mimo ZUO, sa plánuje 
s výstavbou 25 rodinných domov s  prislúchajúcou infraštruktúrou, pričom dôjde v lokalite č. 3 
k záberu 2,8 ha. poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa na p.č. 1952/1, v KN evidovanej ako 
orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 25 rodinných domov. Predmetná parcela je v užívaní 
právnických osôb. 
Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 4. skupiny  BPEJ s kódom  0150202. 
 Podľa toho môžme hovoriť o teplom, veľmi  suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma 
priemerných denných teplôt v januári – 1 – 3 C. Podľa kódu HPJ sa jedná o hnedozeme 
pseudoglejové na sprašových a polygénnych hlinách , sredne ťažké, nachádzajúce sa na miernom 
svahu východnej a západnej expozície. Jedná sa o pôdy bez skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 
cm pod 10%  
 Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby 
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 cm.     
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky humusového horizontu“, 
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004. 
Z.z. 

 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV.  
Plánovaných je 25 stavebných pozemkov. 
Predmetná lokalita sa nachádza v západnej časti obce, na komunikácii do Jelenca, v blízkosti 
inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce. 
Čiastočne sa jedná o druhostrannú zástavbu lokality č. 3   
  Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy 
pre komunikácie a inžinierske siete.  Z hľadiska kvality odňatej pôdy sa jedná o  4. skupinu BPEJ. 

 
 
Lokalita č.5 
V tejto lokallite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 2 ha pre potreby vybudovania 
agroturistického areálu , so zameraním na chov oviec. Jedná sa o parcelu č. 2666/1, ktorá je v KN 
evidovaná ako trvalý trávny porast, zaradená do 8. a 9. skupiny BPEJ s kódom 0285432 a 
0283672 . 
 Podľa toho môžeme hovoriť o dostatočne teplom,  suchom, pahorkatinovom  klimatickom regióne, 
kde  je priemerná teplota za vegetačné obdobie 15 -16 C. 
Podľa hlavnej pôdnej jednotky sa jedná o kambizeme a luvizeme pseudoglejové až pseudogleje 
luvizemné stredne ťažké až ťažké s výrazným svahom až zrázom.  
Jedná sa o pôdy silno skeletovité / obsah skeletu v povrchovom horizonte 25-50%  
S poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené v „Bilancii skrývky ornice ..“ 
a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004,ktoré budú predložené 
správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .    
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Odôvodnenie: 
Ide o priestor, ktorý je vhodný na takýto typ využitia, nakoľko sa nachádza ďalej od obce v peknom 
prírodnom prostredí. 
 V obci a ani v okolí sa nenachádza takýto druh podnikateľskej aktivity a zároveň v obci chýbajú 
rekreačno športové plochy pre oddych obyavateľov obce.  
 Z hľadiska kvality pôdy sa jedná až o 8. a 9. skupinu BPEJ, ktorá je v danom katastri najhoršia. 

 
Lokalita č. 6 
Lokalita č. 6 sa nachádza v severnej časti katastrálneho územia obce Ladice v blízkosti lesa 
a viníc. 
 V tejto lokallite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere 4,3 ha pre potreby rozvoja 
turizmu šport a zábavu. 
 Jedná sa o parcely č. 2768, 2753, 2741, 2735, 2724, 2716/2, 2697, 2715/1,3,2, 2714, 2717 ktoré 
sú v KN evidované ako trvalý trávny porast, zaradené do 6. skupiny BPEJ s kódom 0274232 . 
Podľa toho môžeme hovoriť o dostatočne teplom,  suchom, pahorkatinovom  klimatickom regióne, 
kde  je priemerná teplota za vegetačné obdobie 15 -16 C. 
Podľa hlavnej pôdnej jednotky sa jedná o kultizeme pretvorené rigoláciou a terasovaním,  stredne 
ťažké až ťažké, ľahké s miernym svahom.  
Jedná sa o pôdy silno skeletovité / obsah skeletu v povrchovom horizonte 25-50%  
 S poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené v „Bilancii skrývky ornice ..“ 
a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004,ktoré budú predložené 
správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .    
 

 
Odôvodnenie: 
 Ide o lokalitu, ktorá je mimoriadne vhodná na športovo relaxačné využitie, nakoľko sa nachádza 
ďalej od obce v peknom prírodnom, lesmi obkolesenom, prostredí. 
 V obci a ani v okolí sa nenachádza takýto druh podnikateľskej aktivity a zároveň v obci chýbajú 
rekreačno športové plochy pre oddych obyavateľov obce. Lokalita je sprístupnená komunikáciou, 
ktorá spája obec a vinice.  
Z hľadiska kvality pôdy sa jedná až o 6. skupinu BPEJ, ktorá je v danom katastri najhoršia.        
 

 
 

Lokalita č.7 
V navrhovanej lokallite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere cca 2,5 ha pre potreby 
vybudovania záchytnej vodnej nádrže. 
 
Výstavbou nádrže by mali byť dotknuté parcely č. 3660/3, 3660/6 a 3660/2, ktoré sú v KN 
evidovaná ako trvalý trávny porast, zaradené do 5 /70%/ a 8./30 %/ skupiny BPEJ s kódom 
0285212 a 0152202 . 
Podľa toho môžeme hovoriť o teplom až dostatočne teplom, veľmi suchom až  suchom, nížinnom, 
pahorkatinovom  klimatickom regióne, kde  je priemerná teplota za vegetačné obdobie 15 -16 C. 
Podľa hlavnej pôdnej jednotky sa jedná o hnedozeme erodované na polygénnych hlinách 
a regozeme, luvizeme, stredne ťažké  pseudoglejové až pseudogleje luvizemné stredne ťažké, na 
miernom svahu.  
Jedná sa o pôdy bez skeletu  až slabo skeletovité . 
S poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené v „Bilancii skrývky ornice ..“ 
a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004,ktoré budú predložené 
správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .    
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Odôvodnenie: 
Ide o priestor, ktorý je vhodný na takýto typ využitia, nakoľko sa nachádza na mieste, na ktorom je 
veľmi výhodné vybudovať vodnú – záchytnú nádrž.  
V tejto časti sa dajú veľmi dobre zadržať vody, ktoré stekajú z okolitých svahov  a lesov a obec má 
záujem o zadržanie týchto vôd. 
 Z hľadiska kvality pôdy sa jedná o 5. až 7. skupinu BPEJ.  
 

 
Lokalita č. 8 
Lokalita č. 8 sa nachádza v južnej časti obce Ladice v priamej náväznosti na jestvujúci areál 
roľníckeho družstva a je určená pre vybudovanie priemyselnej výroby. 
V tejto lokallite dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy o výmere, 4,2 ha pre potreby rozvoja 
priemyslu. 
Jedná sa o parcely č. 3683 a 3684, ktoré sú v KN evidované ako trvalý trávny porast, zaradené do 
5. skupiny BPEJ s kódom 0122003 a 0152202 
Podľa toho môžeme hovoriť o teplom, veľmi suchom, nížinnom klimatickom regióne, kde  je 
priemerná teplota za vegetačné obdobie 15 -17 C. 
 
 Podľa hlavnej pôdnej jednotky sa jedná o fluvizeme glejové, ťažké a hnedozeme erodované na 
polygénnych hlinách, stredne ťažké, na rovine až miernom svahu. 
Jedná sa o pôdy bez skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10%. 
 
S poľnohospodárskou pôdou bude naložené tak, ako to bude uvedené v „Bilancii skrývky ornice ..“ 
a vypracovanej poľnohospodárskej časti v zmysle zákona č.220/2004,ktoré budú predložené 
správnemu orgánu k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy .    

 
 
Odôvodnenie: 
Ide o lokalitu, ktorá je mimoriadne vhodná na priemyselné využitie, nakoľko sa nachádza ďalej od 
obce v priamom kontakte na areál družstva, kde nie je vhodná bytová výstavba . 
Lokalita je sprístupnená komunikáciou, a taktiež sú k dispozícií všetky jestvujúce inžinierske siete, 
čo zníží záber poľnohospodárskej pôdy. 
Z hľadiska kvality pôdy sa jedná o 5. skupinu BPEJ.  

            
 

Lokalita č. 9 – Výhľad po návrhovom období / NO / 
V predmetnej lokalite, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti obce Ladice, mimo ZUO sa plánuje 
s výstavbou 213 rodinných domov s  prislúchajúcou infraštruktúrou, pričom dôjde v lokalite č. 9 
k záberu 21,3 ha. poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa na p.č. 1665 v KN evidovanej ako 
orná pôda. Je tu plánovaná výstavba 213rodinných domov. Predmetná parcela je v užívaní 
právnických osôb. 
Poľnohospodárska pôda je zaradená  do 4. skupiny  BPEJ s kódom  0150202. 
Podľa toho môžme hovoriť o teplom, veľmi  suchom nížinnom klimatickom regióne, kde je suma 
priemerných denných teplôt v januári – 1 – 3 C. Podľa kódu HPJ sa jedná o hnedozeme 
pseudoglejové na sprašových a polygénnych hlinách , sredne ťažké, nachádzajúce sa na miernom 
svahu východnej a západnej expozície. Jedná sa o pôdy bez skeletu / obsah skeletu do hĺbky 0,6 
cm pod 10 % /   
 Skrývka ornice bude vykonávaná na plochách, ktoré budú zastavané a inak spevnené pre potreby 
užívania. Hrúbka skrývky je navrhovaná na 20 cm.     
S ornicou bude naložené tak, ako to bude spracované v „ Bilancii skrývky humusového horizontu“, 
ktorú predložia fyzické osoby pri žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa § 17 zákona č.220/2004. 
Z.z. 
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Odôvodnenie: 
Jedná sa o záber poľnohospodárskej pôdy z dôvodu výstavby IBV.  
Plánovaných je 213 stavebných pozemkov, ale až po návrhovom období. 
Predmetná lokalita sa nachádza v juhozápadnej časti obce, na komunikácií do Jelenca, v blízkosti 
inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce.   
Na základe týchto skutočností dôjde k minimalizovaniu potrieb pre záber poľnohospodárskej pôdy 
pre komunikácie a inžinierske siete.  
Z hľadiska kvality odňatej pôdy sa jedná o  4. skupinu BPEJ. 

 
 
ZÁVER : 

  
Pri spracovaní tohto návrhu územného plánu nie je počítané s alternatívnym  riešením, čo  
znamená že je využitý tzv.nulový variant riešenia plánovaných lokalít. 
Všetky lokality , ktoré sú  plánované na poľnohospodárskej pôde, sa  nachádzajú  väčšinou v 5. až 
9. len nepatrná časť sa nachádza v 4. skupine BPEJ, ktorá je osobitne chránenou v zmysle 
zákona.  
Väčšina lokalít určených pre bytovú výstavbu sa nachádza na juhu katastra, na ornej pôde a to 
preto, lebo východná, severná a západná časť je tvorená lesom a kopcovitým terénom, 
nevhodným pre bytovú výstavbu.   
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Žiadateľ: obec Ladice 
Spracovateľ: Avenir, Ing. arch. Martin Cifra 
Obvod: Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           

 Lokalita č. K.Ú. Funkčné využitie 

Výmera 

lok. 
Predpokladaná výmera PP 

Užívateľ PP Závlahy Časová etapa Informácia 

       spolu v ha spolu v ha           z toho        

           

skupina 

BPEJ 

výmera    

v ha         

 1 Ladice IBV 5,80 5,80 

4              

5 

2                          

2,5 

fyzické a 

právnické os. nie I. Alter . 0 

 2 " IBV 6,90 6,90 5 6,90 

právnické 

osoby nie I. Alter . 0 

 3 " IBV 3,10 3,10 4 3,10 

právnické 

osoby nie I. Alter . 0 

 4 " IBV 2,80 2,80 4 2,80  právnické os. nie I. Alter . 0 

 5 " agroturistika 2,00 2,00 

8                   

9 

1,5        

0,5 

fyzické a 

práv. osoby nie I. Alter . 0 

 6 " turizmus a šport 4,30 4,30 6 4,30 fyzické osoby nie I. Alter . 0 

 7 " 

záchytná vodná 

nádrž 2,40 2,40 

5            

7        

1,6                          

0,8    

právnické 

osoby nie I. Alter . 0 

 8 " priemysel 4,20 4,20 5 4,20 

právnické a 

fyzické osoby nie I. Alter . 0 

 9 " 

IBV - návrhové 

obdobie 21,30 21,30 5 21,30 

právnické a 

fyzické osoby nie I. Alter . 0 
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A2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska 
enviromentálnych, ekonomických, sociálnych a územno – 
technických dôsledkov 
Riešenie z hľadiska enviromentálneho rešpektuje koncepciu regionálneho USES, koncepciu 
MUSES. Vyhotovili sme Krajinnoekologický plán, ktorý usmernil naše zámery v riešenom území. 
Dávame do jednoty umelé zásahy človeka s prírodnými prvkami tak, aby vzniklo vyvážené územie 
vhodné pre život ľudí, rastlín i živočíchov.  
Aby riešené územie žilo, navrhujeme v ňom pracovné príležitosti. Bude potrebné pripraviť preň 
územie a infraštruktúru. Sekundárne rozvojom pracovných príležitostí vzniknú požiadavky na 
plochy pre bývanie, vybavenosť, sociálnu a technickú infraštruktúru. Koncepcia je pripravená, 
harmonizuje do celku vzájomne previazaných počinov v území katastra obce. 
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A2.18. Návrh záväznej časti  
 

A2.18.1. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  
vrátane limitov využitia územia 

Regulatívy vychádzajúce z potrieb riešeného územia 
 
01. 
Plocha vybavenostného centra obce s centrotvornými funkciami. Pri existujúcich plochách bývania 
doporučenie postupného budovania polyfunkcií. Pri novonavrhovaných plochách zástavby situovať 
vybavenosť do parteru a bývanie a administratívu vo vyšších podlažiach nad ňou. 
Limity:   
-zástavba o výške max. 3 n.p.    
- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry 
- neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby 
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na  obytnú 

zónu. 
- pre zvýraznenie kvality prostredia venovať pozornosť aj prvkom drobnej architektúry,   
  ako sú napr. lavičky, svietiace telesá, smetné nádoby. Umelecké dotvorenie a pod. 
- uchovať a rozvíjať plochu existujúcej zelene  
 

 
02. 
Plochy obytnej zástavby vôkol cesty triedy III/50811  mimo vybavenostného centra. Jedná sa 
o dotykovú zónu prostredia obce s prechádzajúcimi pasantami obcou, preto treba dbať na kvalitu 
architektúry zástavby. 
- požiadavka zvýšenej kvality prostredia a architektúry 
 - neprípustnosť priemyselnej a živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania 
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na  obytnú 

zónu 
- zachovávať uličnú čiaru 
- v 1.N.P. objektov možnosť umiestňovať aj občiansku vybavenosť 
 
 
03. 
Plochy bývania mimo trasy štátnej cesty a mimo vybavenostných centier 
- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania 
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na 
  obytnú zónu 
- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén 
 
 
04. 
Plocha novonavrhovanej lokality č. 01, 02, 03, 04,  pre rozvoj bývania formou IBV. 
- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania 
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na   obytnú 

zónu 
- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén 
- dodržiavať uličnú čiaru 
 
 
 
05. 
Plocha lokality rozvoja č. 08. Jedná sa o priemyselný park a rozvoj podnikateľských aktivít 
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- neprípustná živočíšna výroba 
- prípustnosť len takých funkcií výroby a podnikateľských aktivít, ktoré sú zlučiteľné s kvalitným  

rozvojom susednej obytnej zóny 
- navrhované funkcie oddeliť od obytnej zóny izolačnou zeleňou  
 
 
06. 
Zóna podnikateľských aktivít a existujúceho bývania vovnútri ochranného pásma cintorína. 
- umožniť existenciu len prevádzkam zabezpečujúcim vedľajšiemu cintorínu kľud, pietu, ticho,  
  ovzdušie bez zápachu  
- nepovolená živočíšna výroba 
- prevádzky nesmú znečisťovať miestne komunikácie 
- stavebný uzáver na nové objekty bývania 
- možnosť udržiavacích prác a rekonštrukcie existujúcuch rodinných domov bez možnosti  

prístavieb 
 
 
07. 
Plochy existujúcej strelnice mimo zastavaného územia obce . 
- neprípustnosť výstavby obytných stavebných objektov 
- možnosť výstavby športových plôch a ich zázemia /napr. zázemie pre strelnicu a pod./  
- možnosť výstavby drobných stavieb pre rekreáciu, ako ohniská, lavičky, prístrešky, altánky 
- neprípustná živočíšna a priemyselná výroba 
- neumožniť výstavbu a rozvoj takej funkcie, ktorá by znehodnocovala životné prostredie  
  a zasahovala negatívne do flóry a fauny 
 
 
 
 
08. 
Plocha strediska Poľnohospodárskeho družstva  
- neposilňovať živočíšnu výrobu tak, aby sa rozširovalo jej ochranné pásmo do obytnej zóny obce 
- zaviesť opatrenia, aby mechanizmy strediska neznečisťovali štátnu cestu 
- požiadavka budovania izolačnej zelene medzi živočíšnou výrobou a obytnou zónou 
 
 
09. 
Plocha vyhradená cyklistickej trase 
- zabezpečiť šírkové usporiadanie pre obojstrannú premávku cyklistov, prípadne peších 
- min. jeden jazdný pruh z dvoch realizovať s vhodným povrchom aj pre on-line skating 
 
 
10. 
Na celom území katastra obce rešpektovať navrhnuté ekostabilizačné opatrenia podľa návrhu 
krajinno – ekologického plánu. 

 
11. 
uličný priestor dostatočne šírkovo usporiadaný pre založenie, respektívne zveľadenie líniovej 
vysokej zelene s funkciou: 
- prvku ekologickej stability 
- estetickej funkcie obytného mikropriestoru 
- interaktívneho prvku spojujúceho jednotlivé funkčné zložky územia, alebo ich časti  
- možnosť priradenia exteriérového mobiliára k vysokej zeleni /lavičky, smetné koše, pútače a pod. 

/ pre vytvorenie uceleného uličného mikropriestoru 
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12. 

plochy bývania vovnútri ochranného pásma strediska PD so živočíšnou výrobou 
- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania 
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na  obytnú 

zónu 
- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén 
- neprípustnosť výstavby nových obytných objektov, prístavby existujúcich obytných objektov 
- možnosť rekonštrukcie existujúcich obytných objektov 
 
13. 

plocha pre rozvoj agroturistiky a farmu oviec 
- neprípustnosť živočíšnej výroby nad rámec samozásobovania 
- neprípustnosť prevádzok spôsobujúcich hluk, prach,   zápach a iný   negatívny dopad na  

ekológiu životného prostredia 
- výška zástavby max. 2 n.p. plus zapustený suterén 
- architektúru objektov prispôsobiť  prírodnému prostrediu lokality 
- prípadný rozvoj plôch bývania viazať výlučne na funkciu agroturistiky – pre majiteľov objektov 

prevádzkujúcich agroturistiku a ich klientelu – hostí využívajúcich služby agroturistiky 
 
 
 
14. 
navrhovaná plocha č. 06 pre rozvoj turizmu 
- možnosť výstavby riadených ohnísk, besiedok, pergol, športových plôch 
- neprípustnosť výstavby obytných budov a iných stavebných objektov nesúvisiacich s rozvojom 

turizmu 
 
15. 
navrhovaná plocha č. 07 pre zriadenie záchytnej vodnej plochy 
- neprípustnosť výstavby obytných budov a iných stavebných objektov  
- plocha venovaná výlučne pre výstavbu vodnej plochy s technickou funkciou zachytávania vody v 

území 
- zákaz kúpania a rozvoja rekreačnej funkcie v tejto lokalite 

 

Neoznačené plochy bývania číslom 
Plochy s prevažnou funkciou bývania. prípustné umiestnenie služieb, doplnkovej vybavenosti 
centra obce, ktoré nezaťažia obytnú zónu negatívnym dopadom, ako prach, hluk, zápach, 
znečistenie komunikácií a pod. 
Limity: 
- zástavba max. do výšky 2 n.p. plus zapustený suterén 
- návrhom zastrešenia brať zreteľ na charakter architektúry  susedných  domov 
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Intenzita využitia územia 
 
Pre určenie intenzity využitia územia navrhujeme pre riešené lokality rozvoja definovať dva 
charakteristické koeficienty.  
Koeficient KOZA – koeficient zastavanosti - uvádza maximálny pomer zastavanej plochy ku ploche 

pozemku 
Koeficient KOCUP – uvádza maxim. pomer celk. užitk. plochy ku ploche pozemku 
 
Navrhované plochy rozvoja obce sú tieto: 
označenie 

lokality 
funkcia lokality  KOZA KOCUP   

lokalita 01 bývanie /IBV/ 0,20 0,60  

lokalita 02 bývanie /IBV/ 0,20 0,60  

lokalita 03 bývanie /IBV/ 0,20 0,60  

Lokalita 04 bývanie /IBV/ 0,20 0,60 

lokalita 05 agroturistika, farma oviec 0,08 0,16 

lokalita 06 rozvoj turizmu - - 

lokalita 07 záchytná vodná nádtž - - 

lokalita 08 Priemysel, pracov. príležitosti - - 

lokalita 09 bývanie /IBV/ - výhľad po 
návrhovom období 

- - 

 
 
 

Regulatívy vychádzajúce z ÚPD Nitrianskeho kraja 
Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 
Pri riadení využitia a usporiadania územia kraja je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy: 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 
1.1. vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia 
 

 vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý 
hraničí s Maďarskou republikou, a ktorý je potrebné zapojiť do širšej medzinárodnej, 

1.2. formovať ťažiská osídlenia na celoštátnej, nadregionálnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých 
hierarchických úrovní centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, 
podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, 
uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie, 
1.8.7. v okrese Zlaté Moravce: 

1.11. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných 
podmienok obyvateľov, 

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 
2.1. usmerňovať funkčno – priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a 

civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä 
mesta Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú a koncomtýždennú rekreáciu, ako aj 
nárokov účastníkov širšieho aj cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus, 

2.2. usmerňovať tvorbu funkčno – priestorového systému na vytváranie súvislejších 
rekreačných území, tzv. rekreačných krajinných celkov, 
2.2.5. územie v severnom cípe Zlatých Moraviec s centrom v Topoľčiankach, 
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2.4. dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou,  
2.6. vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky,  
2.7. lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej 

krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie 
činností závislých na prírodných danostiach,  

 

3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry: 
3.1. Školstvo: 
3.1.1. rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálno–technickú 

základňu, optimálne riešiť školstvo v národnostne zmiešanom území, 
3.2. Zdravotníctvo: 
3.2.1. rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých oblastiach – preventívnej, liečebnej a 

rehabilitačnej, 
3.3. Sociálna starostlivosti: 
3.3.1. zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, 

zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby 
územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné, 

3.4. Duševná a telesná kultúra: 
3.4.1. podporovať rozvoj zariadení kultúry v celom priestore Nitrianskeho kraja a nadviazať na 

prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti jednotlivých regiónov 
kraja, 

3.4.2. podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete 
knižníc, ktoré predstavujú významný článok v kultúrno-vzdelávacom procese najširších 
vrstiev obyvateľstva, ako aj ďalších zariadení kultúrno-rekreačného charakteru, 

3.4.3. rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky nielen 
vo vidieckom zázemí, ale aj v urbanizovanom prostredí, čo je dôležité pre zlepšenie 
zdravotného stavu obyvateľstva a možnosti uplatnenia stratégie Národného programu 
podpory zdravia, 

 

 

4. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 
4.1. rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov 

limitujúcich urbanistický rozvoj, 
4.2. rešpektovať pri rozvoji územia ochranu trvalých kultúr vo vyhlásených vinohradníckych a 

chmeľových oblastiach, 
4.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v 

rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými 
na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému 
ekologickej stability, 

4.4. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach 
hygienickej ochrany a na územiach začlenených do územného systému ekologickej 
stability (ÚSES), 

4.5. rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu (o 3  937,16 ha) na plochách poľnohospodársky 
nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, 
evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda (biele plochy), 

4.8. v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového 
zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel 
lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s 
obnovami lesných hospodárskych plánov, 

4.9. pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené komplexy 
lesov. 
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5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a 
ochrany pôdneho fondu: 

5.2. odstrániť pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v 
územiach prvkov ÚSES (problematiku riešiť na úrovni konkrétnych projektov  

5.9. pri obnove vegetačných porastov uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať 
prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín 
pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi, 

5.10. rekultivácie vo vinohradníckych oblastiach citlivo zvažovať v zmysle zachovania 
prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošných vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel 
ekostabilizačných prvkov  

5.11. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, v lesných ekosystémoch 
rekreačný potenciál využívať v súlade s ich únosnosťou, 

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva: 
6.1. rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 

vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), 

6.3. pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s 
cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a 
špecifičnosti pôvodného osídlenia, 

6.4. rešpektovať kultúrno – historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály, a to 
nielen dodržiavaním ich ochranných pásiem, ale aj v širšom zábere, než požaduje ochrana 
pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt prostredia,  

6.5. rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych 
a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie a to v polohe hmotnej aj nehmotnej a 
vytvárať pre ne vhodné prostredie, 

6.6. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a 
hospodársko–sociálne celky a prírodno–klimatické oblasti, dominantné znaky typu 
pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy (predovšetkým v oblasti Podunajskej roviny 
(v okrese Komárno), predhoria Štiavnických vrchov a štálov v oblasti Jedľových Kostolian), 

6.8. rešpektovať potenciál takých kultúrno–historických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré 
kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja 
(vinohradnícke tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti 
a artefakty na celom vymedzenom území), 

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 
8.1. Vodné hospodárstvo 
8.1.1. Na úseku ochrany pred povodňami 

a. vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít 
b. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi 

smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v 
období sucha  

8.1.2. Na úseku odvedenia vnútorných vôd 
a. vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom zabezpečenia 

prietočnosti 
 
8.1.5. Na úseku verejných kanalizácií 

V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994 treba: 
a. zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 

138/1973 Zb. a nariadením vlády SR č. 242/1993 Z.z. 
b. budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných 

vôd 
c. zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži 

veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd 
d. zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná úroveň 

obyvateľov a súčasne sa zlepší životné prostredie: 
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1. dokončiť rozostavané stavby: 
i. rozostavané stavby verejných kanalizácií a ČOV v sídlach: Ladice,  
 
 

8.2. Energetika 
8.2.9. rešpektovať koridory jestvujúcich vedení 
8.2.10. rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím, 

9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva: 
9.1. riešiť zneškodňovanie odpadov na území Nitrianskeho kraja v súlade so schválenými 

aktualizovanými Programami odpadového hospodárstva SR, Nitrianskeho kraja a jeho 
okresov, 

9.2. uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a 
zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov, 

9.3. riešiť výhľadovo zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým 
podmienkam s orientáciou na existujúce a plánované veľkokapacitné regionálne skládky 
odpadov, 

9.4. rozšíriť separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu do ďalších obcí kraja, 
vrátane separácie problémových látok, 

9.5. zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním ďalších kompostovacích 
zariadení, 

9.6. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich 
kontajnerizácie a zabezpečiť ich vyhovujúce zneškodňovanie, 

9.10. zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnotenie, dotrieďovanie 
a kompostovanie odpadov, 

 

10. Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných 
problémových území: 

 
 
A2.18.2. Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby v riešenom území  určené v ÚPN-VUC Nitrianskeho kraja týkajúce sa 
riešeného územia: 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 

2. V oblasti železničnej dopravy 
2.3. Vybudovať VRT v trase Bratislava – Nitra – Zvolen – Košice 

5. V oblasti vodného hospodárstva 
5.2. Verejné vodovody: 

r) prívod vody Beladice–Neverice–Ladice–Kostoľany pod Tríbečom 
5.2.9. napojenie sídla Bodza, Holiare, Brestovec, Sokolce, Lipové, Bodzianske Lúky, Tôň, 

Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove na prívod vody Gabčíkovo–Nové Zámky 
5.3. Verejné kanalizácie  
5.3.1. rozostavané stavby: 

h) rozostavané stavby verejných kanalizácií a ČOV v sídlach: Ladice,  

5.3.40 dobudovanie ČOV Beladice a výstavba kanalizačných sietí v obciach Jelenec, Kostoľany  
pod Tribečom, Ladice a Neverice, 

 

5.3.41  /z Prílohy č.2 k nariadeniu            vládyč.188/1998 Z.z. v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2004 

  ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU  

            NITRIANSKEHO KRAJA 
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8. V oblasti odpadového hospodárstva: 
8.1. plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam vrátane 

regionálnych veľkoplošných skládok, 
8.2. stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykláciu, dotrieďovanie a kompostovanie 

odpadov, 
Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., 
zákona č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z. 
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám 
obmedziť. 
 

 
 

Verejnoprospešné stavby určené v rámci ÚPN-O  Ladice: 
- Úpravy centra obce 

- Komunikačný prístup k lokalite č. 05, 06 
- Realizovanie záchytnej vodnej plochy- lokalita rozvoja č. 07 
- Realizácia prístupových komunikácií pre lokality rozvoja č. 01, 02, 03, 04, 08 
- Vybudovanie cyklotrasy 
- Vybudovanie pásu izolačnej zelene oddeľujúceho obytnú zónu od farmy adice a lokality č. 08 
- Úprava terénu pre sánkársku dráhu 
- Budovanie vysokej zelene pozdĺž ciest v katastri obce – interakčné prvky  
-     Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové usporiadanie sa v návrhu  riešenia územného plánu obce 

uvažuje s prebudovaním komunikácie v obci na kategóriu MZ 8/50 a mimo obce na kategóriu 
C 7,5/70, v úsekoch kde nie je vybudovaná v tejto kategórii.  

-   V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach 
prestavba miestnych komunikácií na kategórie MO 7/40, MOU 6,5/40 a MOU 5,5/40. 
V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy 
zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MOK 
4,25/30 a MOK 3,75/30. V lokalitách, kde sa uvažuje s novou výstavbou IBV sa navrhujú 
komunikácie kategórie MO 7,5/50. Na komunikáciách ukončených slepo sa vybudujú 
obratiská. Na miestnych komunikáciách, ktoré majú nespevnený kryt, sa spraví nová 
konštrukcia s asfaltovým krytom.  

-   V návrhu konceptu riešenia územného plánu obce sa navrhuje vo vhodných podmienkach 
prestavba nespevnených komunikácií na spevnené. 

-   V rámci návrhu konceptu riešenia sa navrhuje dobudovať chodník po oboch stranách cesty 
III/06437.  Taktiež sa navrhujú vybudovať chodníky pozdĺž novonavrhovaných komunikácií 
v novej zástavbe s dobudovaním chodníkov pozdĺž jestvujúcich komunikácií, kde to 
priestorové usporiadanie umožňuje.  

-   V rámci návrhu riešenia územného plánu obce sa uvažuje s výstavbou priemyselnej zóny, 
športovo – rekreačnými aktivitami. Pri všetkých spomínaných aktivitách je potrebné uvažovať 
aj s navrhnutím potrebného počtu odstavných stojísk. V novej IBV sa uvažuje s parkovaním 
vozidiel v  súkromných garážach na pozemkoch rodinných domov alebo pod bytmi v radovej 
zástavbe. 

 
- V rámci návrhu  riešenia územného plánu obce sa navrhuje vybudovať autobusové výbočiská 

na všetkých autobusových zastávkach a taktiež na všetkých osadiť čakárenské prístrešky. 
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- Pre lokality rozvoja bude potrebné realizovať nasledovné vodovodné rády: 

 Navrhované  potrubie pre 
rozšírenie výstavby   (m) 

Lokalita 01 905 

Lokalita 02 1 315 

Lokalita 03 450 

Lokalita 04 710 

Lokalita 05 150 

Lokalita 06 Úprava jest. lesnej studničky 

Lokalita 07 - 

Lokalita 08 395 

spolu 3 925 

  

-    Lokalita 05 Agroturistika, farma oviec je navrhovaná nad vodojemom. Do spomínanej 
lokality navrhujeme potrubie DN 50 v dĺžke 150m a bude potrebné zvýšenie tlaku 
priamo v armatúrnej komore vodojemu o cca 0,3 MPa.  

 
-     Vyprojektovaná kanalizačná sieť: 
 

- Gravitačná 
 

Kanalizačná stoka Profil (mm) Dĺžka (m) 

Zberač A DN 400 763 

 DN 300 379 

Zberač AA DN 300 558 

Zberač AB DN 300 412 

Zberač B DN 300 519 

Zberač C DN 300 130 

Stoka A1 DN 300 129 

Stoka A2 DN 300 170 

Stoka AA1 DN 300 110 

Stoka AA2 DN 300 124 

Stoka AA3 DN 300 102 

Stoka B1 DN 300 164 

Stoka B2 DN 300 192 

Stoka B3 DN 300 205 

Stoka B3-1 DN 300 278 

Stoka B4 DN 300 205 

spolu DN 400,300 4 440 

 
 

- tlaková  

Kanalizačná stoka Profil (mm) Dĺžka (m) 

V DN 100 2 387 

V AA DN 40 200 

V B DN 80 169 

V C DN 40 59 

spolu DN 40-100 2 815 

 
 
Celkovo sú navrhnuté 4 čerpacie stanice ČS1-4. 
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 Návrh pre rozšírenie výstavby 
 

Poznámka 

Gravitačné     
Dĺžka (m) 

Výtlačné 
(m) 

    ČS (l/s) 

Lokalita 01 825 45 ČS5, q=1,5l/s - 

Lokalita 02 1 220 305 ČS6, q=1,5l/s - 

Lokalita 03 330 - - - 

Lokalita 04 600 - - - 

Lokalita 05 - - - Žumpa, alebo malá ČOV 

Lokalita 06 - - - Žumpa, alebo malá ČOV 

Lokalita 07 - - - - 

Lokalita 08 - - - - 

spolu 2975 350 ČS – 2KS - 

 
 

- trafostanica  TS 0031 - 001 - rekonštruovať  trafostanicu  na  kioskovú  a  zmeniť  jej  
vzdušnú  22 kV prípojku  na  káblovú  uloženú  v zemi,  pretože  prechádza  rozvojovými  
lokalitami  č. 01 a 02 

- trafostanica  TS 0031 - 002 - v prípade  potreby zvýšiť  jej  výkon  pre  potreby  rozvojovej  
lokality  č.  08  

- trafostanica TS 0031 - 003 - rekonštruovať  trafostanicu  na  kioskovú,  zvýšiť  jej  výkon  
pre  potreby  rozvojových  lokalít  č. 03 a 04  a  zmeniť  jej  vzdušnú  22 kV prípojku  na  
káblovú  uloženú  v zemi  

- trafostanica  TS 0031 - 004 - v prípade  potreby zvýšiť  jej  výkon  pre  potreby  rozvojovej  
lokality  č.  06 

- vybudovať  novú  trafostanicu  pre  hornú  časť  obce - táto  trafostanica  by  slúžila  aj  pre  
zásobovanie  rozvojovej  lokality  č.  05 

- rekonštruovať  staré  NN  vzdušné  rozvody  s  prípadným  zväčšením  prierezov  vodičov 
(zvyšovanie  odberu  v existujúcich  odberných  miestach) 

 
Dĺžka  demontovaných  vzdušných  22 kV  vedení :  k TS 0031 - 001  cca  350m,  k TS 0031 - 003 
cca  1100m. 
Dĺžka  nových  káblových  22 kV  vedení  uložených  v zemi : k TS 0031 - 001  cca  300 m  a  k TS 
0031 - 003 cca  900m  (táto VN  prípojka  by  slúžila  aj  pre  novú  TS  pre  rozvojové  lokality  č. 1 
a 2 ).   
Dĺžka  káblových  22 kV  vedení  uložených  v zemi   k navrhovaným novým  TS  :  prvá  TS  leží  
na  trase  prípojky  k TS 0031 - 003,  k  druhej  navrhovanej  TS  cca 300 m.   
 
Realizáciou zmeny  vzdušných  VN  prípojok  do  existujúcich  trafostaníc by  sa  zdemontovali  
všetky  vzdušné  22 kV  vedenia  v  zastavanom  území  obce. 
 

-    Pre  potreby  nových  rozvojových  lokalít  je  uvažované  s napojením  všetkých  nových 

objektov. 
         Návrh  uvažuje  s napojením sa  z  telekomunikačného  uzla  v objekte  obecného  úradu.  

Odtiaľ  sa  novým  káblom  uloženým  v zemi  napoja  rozvojové  lokality.  Kábel  sa  ukončí  
na  hranici  rozvojovej  lokality  č. 01  v novom  objekte UTS  (objekt  UTS predstavuje  
samostatný  stavebný  objekt  s plochou  cca 30m2).  V trase  nového  kábla  sa  uložia  dve  
chráničky  pre  optický  kábel,  do  ktorej  sa  v prípade  potreby  zafúkne  optický  kábel.   

         Z  UTS  sa  vybuduje  miestna telekomunikačná  sieť  káblami  TCEPKPFLE.  Tieto  káble  
budú  vedené  po  verejných  parcelách (chodníky,  komunikácie).  Jednotlivé  odbočky  budú  
robené  v spojkách  a odbočný  kábel  potiahnutý  na  hranicu  pozemku  prípadne  na  
fasádu  objektu.   
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         Podľa  požiadaviek  na  telekomunikačné  služby  by bolo  vhodné  vybudovať  aj  miestnu  
optickú  sieť. 

 

        Pre  napojenie  plánovaných  202  RD  je  potrebných  500  párov,   

-     V obytnej zóne navrhujeme zrealizovať osem nových vetiev STL distribučných plynovodov. 
Tieto sa napoja na už jestvujúce STL plynovody.        

 

Plochy pre verejnoprospešné stavby: 
- plocha pre prebudovanie komunikáciu III. triedy 
- plocha pre prebudovanie miestnych komunikácií  
- plocha pre prestavbu nespevnených komunikácií na spevnené 
- plocha pre výstavbu chodníkov, autobusových výbočísk, čakárenských prístreškov 
- plocha pre výstavbu navrhovaných čerpacích staníc, transformovní 
- plocha pre vybudovanie vodnej plochy –lokalita č. 7 
- plocha pre výstavbu prístupových komunikácií v navrhovaných lokalitách pre bývanie č.01, 02,  
  04, 05, 06, 08 
- plocha pre navrhovanú cyklotrasu 

 

 

A2.18.3. Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – 
v územnom pláne zóny 

Územný plán obce sa vyhotovuje v podrobnosti požadovanej Vyhláškou č.55 z roku 2001. 
Problematika sa v ňom pojednáva v plochách územia. Územný plán zóny je podrobnejšia 
územnoplánovacia dokumentácia,  už sa musí riešiť objektovo. Takáto územnoplánovacia 
dokumentácia  nebola objednaná. Doporučujeme v prípade záujmu investorov a nárastu 
obyvateľov riešiť primárne vybavenostné centrum obce v podrobnosti územného plánu zóny.  

 

A2.18.4.Vymedzenie zastavaného územia  
Zastavané územie obce 
Zastavané územie je definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990.  

Zastavané územie obce je definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 Toto územie je 
pretiahnutého tvaru pozdĺžnou osou v smereseverovýchod – juhozápad. Je zakliesnené v úzkej 
doline, ktorá limitovala rast obce do strán. Zo severu sa zastavané územie dotýka hranice 
katastrálneho územia. 

Kostrou zastavaného územia je cesta III/06437, ktorá zabezpečuje kontakt Ldíc ako s Kostoľanmi 
pod Tribečom, tak so Slažanmi, nadradenou cestou I/65 – tým pádom aj so Zlatými Moravcami 
a Nitrou. 
Vnútri zastavaného územia sa nachádza zväčša obytná zástavba. V jeho centrálnej polohe je 
sústredená existujúca občianska vybavenosť.  Základná škola a plochy športu sa nachádzajú na 
južnej strane zastavaného územia, cintorín a fara zas na jeho východnej strane.  Farma ladice PD 
Neverice je umiestnený na juhovýchodnej strane zastavaného územia. 

 
Hranicu zastavaného územia k 1.1.1990 navrhujeme rozšíriť o plohy nasledovných lokalít rozvoja: 
lokalita 1, 2, 3, 4, 8 
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A2.18.5.Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území  
a/ Cestné ochranné pásma  
v zmysle Zák. č. 193/1997 Z. z. (cestný zákon) a Vykonávacej Vyhl. č. 35/84 Zb. 
Cesta III. triedy                          20 m od osi vozovky 
b/ Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodržať v zmysle zákona o 
energetike č.656/2004 Z.z. o energetike. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti 
elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej 
prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho 
elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je : 
- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej TS 
- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV 
 
c/ Ochranné pásmo VTS je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme 
pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach. 
V ochrannom pásme nemožno : 
- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť 

telekomunikačné zariadenia 
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia 

prevádzku telekomunikačných zariadení, alebo poskytovanie verejných telekomunikačných 
služieb. 

d/  Ochranné pásma plynárenských zariadení: 
- plynové rozvody do DN 200 mm  4 m od osi na každú stranu 
- plynové rozvody do DN 500 mm  8 m od osi na každú stranu 
- plynové rozvody do DN 700 mm  12 m od osi na každú stranu 
- regulačná stanica plynu   8 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu 
- tranzitný plynovod    50 m od osi na každú stranu 
 
Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 
- pri tlaku do 0,4 MPa    10 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa do DN 350  20 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku 0,4- 4,0 MPa nad DN 350  50 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 150  50 m od osi na každú stranu 
- pri tlaku nad 4,0 MPa do DN 300  100 m od osi na každú stranu 
- regulačná stanica plynu   50 m od okraja jej stavebnej časti na každú stranu 
- tranzitný plynovod    300 m od osi na každú stranu 
e/  od objektov živočíšnej výroby PD  350 m 

f/  od  cintorína  / keďže obec už má vybudovaný  vodovod./   5O m  
 
g/ od objektov živočíšnej výroby  liaharenskeho podniku    250 m 
 
h/ od pamiatkovo chránených objektov a areálov     30 m 
 
 
 
 

 

 

 

 


