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A ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A. 1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dôvod obstarávania územného plánu:
Dôvodom na obstaranie Územného plánu obce je najmä:
- zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebno-technických
priestorových a územných aktivít v obci a priľahlej krajine.
- zosúladenie územného plánu obce s Územným plánom Vyššieho územného celku
Trenčianskeho kraja a s jeho zmenami a doplnkami
- vytvorenie platnej a záväznej koncepčnej platformy pre umožnenie využívania
hospodárskej pomoci Európskej únie najmä pri realizácií rozvojových programov.
Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi:
Územný plán obce Chrenovec-Brusno je spracovávaný na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva č. 57/2008/4 zo dňa 18. 08. 2008, ktorým Obecné zastupiteľstvo uložilo Obecnému
úradu zabezpečiť vypracovanie Územného plánu obce Chrenovec-Brusno. Obstarávateľom je
obec Chrenovec-Brusno. Obstarávanie územného plánu je zabezpečované prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie – Ing. Kataríny Francovej (č. preukazu odbornej spôsobilosti 056).
Výber spracovateľa bol uskutočnený v zmysle § 74 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom
obstarávaní. Na základe výsledku výberového konania bol spracovaním územného plánu
poverený
Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt SKA, architektonický ateliér
LANDURBIA v Banskej Bystrici. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 21. 05. 2009. Predmetom
riešenia je katastrálne územie Chrenovec a Brusno.
Hlavné ciele riešenia územného plánu:
-

-

-

-

Zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj obce
s dlhodobým programom postupného napĺňania zámerov obce a vytvárania
podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb jej obyvateľov.
Získať územnoplánovací dokument, ktorý komplexne rieši územný rozvoj celej
obce Chrenovec – Brusno a bude po schválení záväzným dokumentom pre obec,
obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie
plánovaných zámerov územného rozvoja obce.
Riešiť funkčné využitie územia obce a stanoviť limity a regulatívy pre jej rozvoj,
stanoviť plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb.
Zlepšenie podmienok pre hospodársky rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom
na zvýšenie úrovne zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre
obyvateľov obce a návštevníkov (malé a stredné podnikanie s orientáciou na
služby, remeslá, poľnohospodárstvo, cestovný ruch).
Posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia ľudského
potenciálu pre rozvoj obce vrátane rastu vzdelanosti, využitie prírodných a
spoločenských zdrojov na zvýšenie ekonomickej úrovne obce pri rešpektovaní a
obnove ekologického potenciálu územia.
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-

-

-

-

Vytvárať podmienky pre stabilizáciu obyvateľov poskytnutím možnosti bývania
obcou s vytváraním primeraných podmienok pre individuálny prístup k
zabezpečeniu bývania samotnými obyvateľmi.
Zabezpečenie rozvoja komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života a životného prostredia
(šport, rekreácia, turizmus, cestovný ruch), plnohodnotné zabezpečenie
občianskeho vybavenia na území obce, ako aj vybavenia obce dopravou a
technickou infraštruktúrou.
Zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií (kanalizácia,
bioodpad), osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia,
zabezpečenie podmienok na ochranu životného prostredia obce a zachovanie
trvalo udržateľného stavu.
Rast kvality života rozvojom duchovného a spoločenského života v obci a rozvojom
informačných technológií. Zabezpečenie podmienok pre oddych a relaxáciu
občanov v rámci priestorových a funkčných možností obce.

Hlavné úlohy:
Hlavnými úlohami pre riešenie územného plánu obce sú najmä:
- stanovenie koncepcie dlhodobého rozvoja obce, stratégie a zásad tohto rozvoja a
jeho priemetu do územia obce v rozsahu jeho katastrov;
- určenie regulatívov priestorového usporiadania a využívania územia obce v
rozsahu jeho obidvoch katastrov, osobitne však najmä v zastavanom a na
zástavbu navrhovanom území obce;
- prehĺbenie a usmernenie koncepčných zámerov, ale aj limitov a lokálnych
obmedzení, vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej
záväzných častí a z ostatných územnoplánovacích podkladov a odvetvových
koncepcií;
- vymedzenie chránených území, objektov a ochranných pásiem a zabezpečenie
ochrany historického dedičstva, ochrany prírody, tvorby krajiny, a ekosystémov;
- určenie zásad a možností činností v území obce a racionálneho využívania
prírodných zdrojov tak, aby sa neprekročilo únosné zaťaženie územia, zabezpečil
sa trvale udržateľný rozvoj obce, vytvárala sa a udržiavala ekologická stabilita
krajiny na jeho katastrálnom území;
- vytváranie podmienok tvorby kvalitného životného a obytného prostredia v
jednotlivých funkčných zónach obce;
- tvorba koncepcie zabezpečenia územia obce verejnou dopravnou a technickou
vybavenosťou;
- vytváranie predpokladov saturácie územia zariadeniami sociálnej infraštruktúry
a ostatného verejného občianskeho vybavenia;
- priestorové riešenie diferencovanej škály rozvoja základných funkcií a aktivít
bývania, výroby, športu, rekreácie a zotavenia;
- vytváranie podmienok a opatrení na sanáciu urbánnych štruktúr, zástavby
a intenzívne využívaných častí krajiny;
- návrh poradia výstavby a ostatných podmienok využívania územia;
- vymedzenie zastavaného územia obce a určenie verejnoprospešných stavieb;
- stanovenie potreby vypracovania podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie a
územnoplánovacích podkladov;
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Premietnutie investičných a neinvestičných akcií pre rozvoj obce Chrenovec-Brusno
vyplývajúcich zo schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre
obdobie 2009 - 2013.
- Výstavba nájomných bytov
- Výstavba rodinných domov
- Výstavba verejnej kanalizácie a čistenia odpadových vôd
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Výstavba nových miestnych komunikácií a inžinierskych sietí v rozvojových
lokalitách
- Dostavba športových ihrísk
- Rozšírenie plôch verejnej zelene a parkových úprav
- Dostavba objektov občianskej vybavenosti

A. 2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Pre obce Chrenovec – Ráztočno bol v roku 1975 spracovaný Územný plán na úrovni
Konceptu riešenia. Nebola však spracovaná ďalšia etapa – Návrh. Obec Chrenovec – Brusno nemá
platný územný plán. Rozvoj obce bol usmerňovaný na základe urbanistických štúdií, zoznamov
pozemkov pre výstavbu rodinných domov a územných rozhodnutí.

A. 3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Riešenie tohto územného plánu je vo všetkých kapitolách v súlade so Zadaním, ktoré bolo
spracované v období marec – august 2010 a schválené Obecným zastupiteľstvom v ChrenovciBrusne uznesením č. 17/2011 dňa 27. 01. 2011.
Zadanie bolo prerokované so všetkými dotknutými orgánmi, organizáciami a občanmi
a pripomienky a námety boli do neho zapracované.
Súpis použitých územnoplánovcích a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri
riešení:
- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (Slovenská komisia pre
životné prostredie, r.1992)
- ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (A-Z Projekt, Ing. Krumpolec, Ing. M. Krumpolcová, r. 1998)
- Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (Hl. riešiteľ Ing. M. Krumpolcová, r. 2004)
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza (EKOTRUST, Banská
Štiavnica, 1994)
- ÚPN –Z Chrenovec - Ráztočno, P+R (URBION Bratislava, 1987)
- Atlas krajiny Slovenskej republiky MŽP SR, Kolektív autorov, 2002)
- Geobotanická mapa ČSSR (Ján Michalko a kolektív, Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava,
1986 - textová a mapová časť)
- Geochemický atlas SR, časť Lesná biomasa (Maňkovská, B., 1996, LVÚ, Zvolen, MŽP SR,
GS SR, Bratislava, 87 pp.
- Poškodenie vegetácie- geochemický atlas
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-

Súpis pamiatok na Slovensku (Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
Kolektív autorov, zväzok č.1.,1968)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku ( Encyklopedický ústav SAV, 1977)
Farebný atlas rastlín (Randuška Dušan, Šomšák Ladislav, Háberová Izabela, Obzor
Bratislava, 1983)
Príručka na používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (VÚPÚ, Bratislava,
1996 )
Užívateľská príručka pre interpretáciu máp BPEJ, Praha-Bratislava 1988
Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Trenčianskeho kraja, stav
k 1.1.2004 (Brečtan občianske združenie, Nové m./n. Váhom, ŠGÚDŠ Bratislava, 2004)
Flóra Slovenska IV/1 (Michalko Ján, Veda Bratislava, 1984)
Natura 2000, internetová stránka ŠOP SR
Hydrogeologický plán Povodia Nitry (Povodie Váhu, š.p., Piešťany, 1994)
Hydrogeologický plán Povodia Nitry (Povodie Váhu, š.p., Piešťany, 2000)
Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2005 – 2006 (SHMÚ Bratislava, 2007)
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2006 (SHMÚ Bratislava, 2007)
Čiastkový monitorovací systém – Voda 2005, (SHMÚ, Bratislava 2006)
Metodika protierózneho obrábania pôdy (VÚPÚ Bratislava, 1998)
Nový sprievodca prírodou ( Slovo, s r.o., r.1997)
Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc na území SR v roku 2000 –
2004
Návrh krajskej koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja, (SAŽP,
KÚŽP 2006)
Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji, ( KÚ ŽP Trenčín, 2006 )
Návrh krajskej koncepcie starostlivosti o životné prostredie Trenčianskeho kraja, (SAŽP,
KÚŽP 2006)
Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji, ( KÚ ŽP Trenčín, 2006 )
Katalóg biotopov Slovenska. (Stanová, V., Valachovič, M. Daphne – Inštitút aplikovanej
ekológie, Bratislava, 2002)

B RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia /k. ú/ Chrenovec a
Brusno:
Hranica k.ú. Chrenovec
Ako východiskový bod je zvolený najzápadnejší bod hranice západne od zastavaného
územia obce na severovýchodnom okraji mosta cez Handlovku. Tu sa odpája hranica k. ú. Veľká
Čausa a Lipník. Západná časť hranice prebieha severným smerom pozdĺž východného okraja
cesty medzi mostom a križovatkou s cestou I/50, pokračuje severovýchodným smerom pozdĺž
východného okraja zastavaného územia obce Lipník, prebieha korytom nepomenovaného potoka
proti prúdu až po jeho prameň, pokračuje severovýchodným smerom proti svahu cez kótu 454 m
n. m., vchádza do lesa a pokračuje cez kóty 726 m n .m. a 765 m n. m. a dosahuje kótu 818 m n.
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m. kde sa stretávajú hranice k. ú. Lipník a Chrenovec, hranica Banskobystrického a Žilinského
kraja, ktoré sú zároveň aj hranicami okresov Prievidza a Martin. Severná časť hranice mení smer
na východ až juhovýchod, prechádza kótou 765 m n. m., západne od kóty Vysoký vrch oblúkom
mení smer na západ a neskôr na juhozápad. Východná časť hranice schádza do údolia
nepomenovaného potoka, prebieha jeho korytom až po sútok s Bielym potokom kde opúšťa
spoločnú hranicu so Žilinským krajom a okresom Martin, kde sa tiež odpája hranica k. ú.
Ráztočno, mení smer na západ, na kóte 692 mení smer na juhovýchod, prebieha Krivou dolinou,
stúpa na kótu 638 m n. m., pokračuje južným svahom kopca Kolárovo, prebieha údolím
Hrabovských lazov korytom nepomenovaného potoka, vychádza z lesa a pokračuje korytom
potoka až k jeho ústiu do Handlovky. Južná časť hranice sa lomí na severozápad a prebieha
pozdĺž ľavého brehu Handlovky v smer toku s viacerými zmenami smeru až po východiskový bod
pri moste cez Handlovku.
Hranica k. ú. Brusno
Severná časť hranice je totožná s južnou časťou hranice k. ú. Chrenovec. Západná časť
hranice začína 150 m východne od východiskového bodu hranice k. ú. Chrenovec, pokračuje
smerom južným poľom cez kótu 404 m n.m., vchádza do lesa, prebieha lesnou cestou, mení
smer na juhozápad, stúpa na kótu 702 m n. m., pred ňou sa odpája hranica k. ú. Veľká Čausa
Veľká Lehôtka, oblúkom mení smer na juhovýchod, prechádza kótou 682 m n. m., kde sa odpája
hranica k. ú. Veľká Lehôtka a Morovno. Tu začína nevýrazná južná časť hranice po 300 m mení
smer na severovýchod, prechádza cez časť zvanú Kamenný diel kde už začína východná časť
hranice, ktorá prebieha korytom nepomenovaného potoka, vychádza z lesa, tu sa odpája hranica
k. ú. Morovno a Jalovec, lomí sa na západ po 50 m sa lomí na sever, pokračuje poľnou cestou
popri kóte Dúbravica 426 m n. m., schádza do údolia Handlovky, pretína kolmo tok Handlovky,
mení smer na západ v krátkom úseku prebieha cestou I/50, tu sa odpája hranica k. ú. Jalovec
a Ráztočno, pripája sa k južnej hranici k. ú. Chrenovec.
Geografický opis
Geograficky sa obec nachádza na súradniciach 18° 43´ 23“ východnej zemepisnej dĺžky
a 48°46´ 33“ severnej zemepisnej šírky.
Katastrálne územia obce sa nachádzajú v Trenčianskom kraji, v juhovýchodnej časti
okresu Prievidza. Obec susedí s katastrálnym územím obcí: Jalovec, Handlová, miestna časť
Morovno, Prievidza, Prievidza m.č. Hradec, Veľká Čausa, Lipník a Dolná Štubňa.
Z geografického hľadiska Chrenovec-Brusno leží v Handlovskej kotline, ktorá je výbežkom
Hornonitrianskej kotliny, rozkladá sa na strednom úseku rieky Handlovky. Pahorkatinná časť
územia leží na tektonicky a erózne ohraničenej kotline s naplavovými kuželmi, ktoré tvoria mladé
treťohorné usadeniny s vrstvami uhoľných slojov. Striedanie nepriepustných ílovitých vrstiev
s piesočnatými podmieňujú vznik zosuvov. Hornatinnú časť, často s bralným povrchom, svahov
Vtáčnika tvoria pyroxenické a bazaltoidné pôdy. Prevládajú hnedé lesné a ilimerizované pôdy.
Pôvodné jedľobučiny s prímesou sutinných lesov sa zachovali len v pohoriach východnej a
západnej časti širšieho územia Handlovskej kotliny.
Nadmorská výška v strede obce je 365 m n.m., vo zvyšku katastrálneho územia je
najnižšie miesto 319 m n.m. , najvyššie miesto v Brusne je 702 m n.m. (Jelení Vrch) a v
Chrenovci 832 m n.m. (Nemcovo).
Obec pretína štátna cesta č. I/50. Zastavané územie obce Chrenovec je situované na
ľavej strane a obce Brusno na pravej strane komunikácie v smere Prievidza – Handlová – Žiar
nad Horonom. Zastavané územie oboch častí obce je prístupné z cesty I/50.
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Obec Chrenovec - Brusno má výhodnú polohu, nakoľko sa nachádza v dostupnej
vzdialenosti od okresného sídla Prievidza, od ktorého je vzdialená 8 km. Obec Chrenovec Brusno má 1 354 obyvateľov k 31.12.2007. Obec má poľnohospodársko-výrobný charakter a plní
prevažne obytnú funkciu.

B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU TRENČIANSKY KRAJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Pre územie trenčianskeho kraja bol v roku 2000 spracovaný Územný plán veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja /nariadenie vlády SR č.149/1998 Z.z./. a v roku 2004 boli
spracované jeho Zmeny a doplnky č. 1. a Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC. Z tejto dokumentácie sú
premietnuté javy a skutočnosti, ktoré sa dotýkajú riešeného územia v tomto rozsahu:.
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1

Pri
územnom
rozvoji
kraja
vychádzať
z rovnocenného
zhodnotenia
nadregionálnych a vnútro regionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy
kraja a jeho špecifických podmienok

1.2

Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach
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

1.4

Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej
sídelnej štruktúry
Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa
1.4.3
hornonitriansku rozvojovú os: Topoľčany/Bánovce nad Bebravou –
Partizánske – Prievidza – Handlová – hranica banskobystrického samosprávneho
kraja

1.4
1.7

Podporovať rozvoj centier osídlenia šiestej skupiny. V prvej podskupine ide o sídla,
ktoré plnia funkcia sídla lokálneho významu s plnením niektorých subregionálnych
funkcii.
Druhú podskupinu predstavujú sídla, ktoré zabezpečujú komplexné základné
vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:
1.7.7 v okrese Prievidza : Pravenec, Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany,
Chrenovec- Brusno, Ráztočno, Sebedražie, Valaská Belá, Liešťany, Diviaky
nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom,
Bystričany, Oslany a Zemianske Kostoľany,
V týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj následných zariadení:
 základných škôl
 predškolských zariadení
 zdravotníckych (všeobecní lekári, zubní lekári, lekáreň)
 stravovacích zariadení s možnosťou ubytovania
 pôšt
 opravárenských a remeselníckych služieb pre pokrytie základnej potreby
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 nákupných možností pre pokrytie základnej potreby
zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene.
1.8

podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s
cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so
zachovaním špecifických druhov osídlenia,
1.8.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve
založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických
a urbanisticko-architektonických daností
1.8.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z
pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať
historicky utváraný typ zástavby obcí , poľnohospodársky v nive Nitry, a
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.
1.8.3.pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie
vidieckeho priestoru.
1.8.4.vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali
kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a
dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
moderný spôsob života.

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.3

2.8

2.9
2.10

skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a
agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych
aktivít, podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území
kraja,
pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území
kraja:
2.7.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných
objektov a služieb cestovného ruchu,
2.7.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na
diaľničnej a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
2.7.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie
technické a technologické prvky a zariadenia,
podporovať rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v
kúpeľníctve.
zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma
prírodných liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd.
2.11 Dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný
pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou
a cestovným ruchom.
2.12 Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie
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územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním
prírodných hodnôt územia.
3. V oblasti sociálnej infraštruktúry
Školstvo
3.1

3.1.1

rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálnotechnickú základňu, zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich zariadení
a estetickú úroveň priestorov školských zariadení

Zdravotníctvo
3.2

rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania
ambulantnej, ústavnej a lekárskej v súlade so schválenou verejnou

–

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1

rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne
pamiatky, vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie,
pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) súbory navrhované na vyhlásenie
a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky)

4.3

uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a
vidieckych sídiel,

4.4

rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
5.1

rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu.

5.2

realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu
pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej
siete a pred všetkými druhmi odpadov,

5.3

pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,

5.4

v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske
pozemky navrhnúť na zalesnenie,

5.6

zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability
predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),

5.7

obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami
a mokraďami,

5.8

vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území
kraja,

5.9

podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných
ťažobných, poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny

5.10

riešenie poľnohospodárskej výroby v oblasti hornej Nitry zamerať na biologickoorganické poľnohospodárstvo,

a opustených
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5.11

postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest
tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,

5.12

revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných
revitalizačných programov,

5.14

rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,

5.15

uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo
schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov,

5.16

rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho
prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej
ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.) biotopov európskeho a národného
významu, prvkov územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť
biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne
žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody
a krajiny.

5.18

v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu
ochranu pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých
Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.

5.21

revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu
výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu
trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na
realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov

5.22

venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich
potokov a prinávráteniu funkcie
čiastočne likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území zvlášť mimo zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, prírodných
úprav brehov a pod. vysadiť lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu,
chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1

vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a
harmonicky využívať celé územie kraja,

6.2

nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v
existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím
uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov,

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1. Cestná infraštruktúra
7.1.2

Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120 :


v trase AGR č. E572 v úsekoch Chocholná križovatka s D1 – Bánovce
nad Bebravou – Nováky a Prievidza – Handlová – hranica
Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných
realizáciou rýchlostnej cesty R2

7.4. Infraštruktúra leteckej dopravy
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7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem
7.4.4
V rozsahu ochranných pásiem chrániť územie letísk určených pre letecké práce
v lokalitách: Bystričan, Dlžín, Morovno, Rybany, Tužina
7.6. Hromadná doprava
7.6.1 V návrhovom období, v aglmeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry,
vybudovať integrované systémy hromadnej dopravy osôb s koordinovanou tarifnou
politikou
8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1. Energetika
8.1.1

rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre
veľmi vysoké napätie,

8.1.13 v podhorských obciach kraja presadzovať a podporovať využitie miestnych

energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné
elektrárne, a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb
8.1.17 vytvárať

priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej
energetike

8.2. Vodné hospodárstvo
8.2.2 rešpektovať ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov
8.2.3 Na úseku verejných vodovodov:

V okrese Prievidza:
a) f) rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze
8.2.4

Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie
Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky
k. zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV
v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov:
6. Aglomerácia Prievidza,

a)
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8.2.5

Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody
a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
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 v extrémnych situáciách tak
povodňových, ako aj v období sucha,
c. zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu
intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na
tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja,
e. vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných
tokov v čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami
a koncepciou vodného hospodárstva,
f. vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových
opatrení,
g. zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu
a iné nevhodné činnosti

8.2.7

V oblasti protipovodňovej ochrany
Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach
Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom
protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry
a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského
vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,

9.1
V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové
hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie
zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží.
9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu
v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi
EÚ.
9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi
predpismi.
9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj
recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom
separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov)
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp.
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9.1.7
9.1.8
9.1.9

9.1.10
9.1.11

spracovaním na bioplyn).
Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to
len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.
Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického
využitia a zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.
Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva
určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené
emisné limity.
Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných
regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach
vhodných pre umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene
zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek
životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd):

Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry
1.
Cestná infraštruktúra
1.1.

Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce
nad Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja.

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva
1.
Oblasť zásobovania pitnou vodou
1.17. rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze

B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obec Chrenovec sa prvý krát v písomnej forme spomína v roku 1243. Patrila rodu
Dobákovcov, od roku 1244 panstvu Bojnice. V roku 1675 mala 125 obyvateľov, v roku 1778 mala
181 obyvateľov a v roku 1828 186 obyvateľov.
Obec Brusno sa vyvinula zo starej slovenskej osady. Písomne je doložená od roku 1430.
Patrila tiež panstvu Bojnice. V roku 1553 mala 138 obyvateľov, v roku1675 138 obyvateľov
a v roku 1828 186 obyvateľov. V roku 1735 obec vyhorela.
Pôvodne dve samostatné obce sa zlúčili v roku 1960. Najprv sa Brusno stalo miestnou
časťou Chrenovca a v roku 1993 vznikli dve rovnoprávne časti obce so spoločným názvom
Chrenovec-Brusno.
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Vývoj počtu obyvateľov riešenej obce je doložený od roku 1869.
Chrenovec
Rok

počet obyvateľov

1869

230

1880

262

1890

304

1900

341

1910

374

1921

434

1930

458

1940

420

1948

405

1961

1124

1970

1235

Prudké zvýšenie počtu obyvateľov v roku 1961 oproti roku 1948 bolo spôsobené
administratívnym zlúčením obidvoch obcí v roku 1960.
Brusno
Rok

počet obyvateľov

1869

278

1880

320

1890

387

1900

470

1910

536

1921

535

1930

549

1940

591

1948

536
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ÚDAJE ZO SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2001
Počet obyvateľov a zastúpenie pohlaví:
Obec

muži

ženy

spolu

635

646

1281

Muži 116

Ženy 100

Spolu
216

Produktívny vek (muži 15-59, ženy 15-54)

Muži
427

Ženy
362

Spolu
789

Poproduktívny vek (muži 60+, ženy 55+)

Muži
92

Ženy
183

Spolu
275

Chrenovec–Brusno

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite:
Predproduktívny vek (0-14 rokov)

PREHĽAD VÝVOJA POČTU OBYVATEĽOVZA OBDOBIE 1991 - 2010
Február

Obec

1991

1996

2001

2003

2005 2006

2007

2008

2009

Chrenovec–
Brusno

1257

1262

1281

1306

1342 1344

1349

1350

1356 1372

2011

Z prehľadov vyplýva postupný nárast počtu obyvateľov v období 1991 – 2010. V tomto časovom
úseku sa zvýšil počet obyvateľov o 115. Napriek tomuto priaznivému trendu z prehľadu vyplýva
nepriaznivá veková štruktúra - slabé zastúpenie predproduktívnej zložky (iba 13,8 %) a silné
zastúpenie poproduktívnej zložky (až 20,4 %). Znamená to slabú pôrodnosť a vysoké zastúpenie
seniorskej zložky.
Národnostná štruktúra obyvateľov /podľa sčítania v roku 2001/
Národnosť

muži

ženy

spolu

Slovenská

625

639

1264

Maďarská

1

3

4

Česká

1

3

4

Nemecká

5

0

5

Poľská

2

1

3

Ostatné nezistené

1

0

1

635

646

1281

Spolu

Z prehľadu vyplýva vysoké percento zastúpenia slovenskej národnosti až 98,7 %.
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Počet obyvateľov podľa vierovyznania
Vierovyznanie

počet

Rímskokatolícka cirkev

1097

Gréckokatolícka cirkev

1

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

9

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

1

Bez vyznania

150

Nezistené

23

Spolu

1281

Podiel obyvateľov vyznávajúcich rímskokatolícku cirkev je 85,6 % a podiel obyvateľov bez
vyznania je 11,7 %
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
Vzdelanie

spolu

podiel

Základné

246

23,47

Učňovské (bez maturity)

459

40,94

Stredné odborné (bez maturity)

0

0

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

69

6,58

Úplné stredné odborné (s maturitou)

190

18,13

Úplné stredné všeobecné

38

3,63

Vyššie

7

0,67

Vysokoškolské spolu

65

6,2

Ostatní bez udania šk. vzdelania

1

0,1

Ostatní bez školského vzdelania

3

0,29

Deti do 16 rokov

233

Spolu

1281

Z prehľadu vyplýva najvyššie zastúpenie učňovského vzdelania bez maturity 40,94 %, relatívne
dobré zastúpenie úplného stredného odborného vzdelania s maturitou 18,13 % a nízke
zastúpenie vysokoškolského vzdelania 6,2 %.
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Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
1

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby

22

3,25

2

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby

5

0,74

3

Rybolov, chov rýb

0

0

4

Ťažba nerastných surovín

90

13,31

5

Priemyselná výroba

152

22,49

6

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

13

1,92

7

Stavebníctvo

72

10,65

8

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru

74

10,95

9

Hotely a reštaurácie

11

1,63

10

Doprava, skladovanie a spoje

33

4,88

11

Peňažníctvo a poisťovníctvo

6

0,89

12

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj

8

1,18

13

Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie

36

5,33

14

Školstvo

48

7,1

15

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

26

3,85

16

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby

10

1,48

17

Súkromné domácnosti s domácim personálom

0

0

18

Exteritoriálne organizácie a združenia

3

0,44

19

Ekonomická aktivita bez udania odvetví

67

9,91

Spolu

676

100

Z prehľadu vyplýva že v roku 2001 bolo ťažisko ekonomickej aktivity v priemyselnej výrobe
a v ťažbe nerastných surovín. Relatívne dobré zastúpenie malo aj stavebníctvo a obchodné
aktivity.
Z celkového počtu 676 ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzalo za prácou mimo obec 422
obyvateľov.
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STAV POČTU OBYVATEĽOV K 31. 12. 2008:
Základné údaje o obyvateľstve
Počet trvale býv.
obyv.
Obec
celkom muži

ženy

ChrenovecBrusno

1350

681

%

100

669

Veková štruktúra obyvateľov /rokov/

0-14

186

100

13,8

15-59

86

887

466

65,8

nad 60

421

275

113

162

20,4

Z prehľadov vyplýva postupný nárast počtu obyvateľov v období 1991 – 2008. V tomto časovom
úseku sa zvýšil počet obyvateľov o 91. Napriek tomuto priaznivému trendu z prehľadu vyplýva
nepriaznivá veková štruktúra - slabé zastúpenie predproduktívnej zložky (iba 13,8 %) a silné
zastúpenie poproduktívnej zložky (až 20,4 %). Znamená to slabú pôrodnosť a vysoké zastúpenie
seniorskej zložky.
Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu zo sčítania v roku 2001
Vybavenie

Počet trvale obývaných bytov
byty

Osôb v bytoch

Bytov spolu

388

1280

S plynom zo siete

324

1096

S vodovodom v byte

377

1256

S vodovodom mimo bytu

0

0

Bez vodovodu

3

3

Nezistené

8

21

Kanalizácia – prípojka na kanalizačnú sieť

49

156

Kanalizácia - septik

305

1050

So splachovacím záchodom

352

1208

S kúpeľňou alebo sprchovacím kútom

375

1259

Domový fond spolu:
441
Trvale obývaných domov:
378
Neobývaných domov.
63
Z toho určených na rekreáciu: 3
Priemerný vek domov:
38
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Stavebno-technický stav domového fondu v roku 2009
Podrobným prieskumom domového fondu realizovaným spracovateľským kolektívom bol zistený
nasledujúci stavebno-technický stav domového fondu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Domy nové a zrekonštruované ..........................................................................117 domov
Domy v dobrom stave ........................................................................................287 domov
Domy vyžadujúce si obnovu .............................................................................. 37 domov
Spolu

441 domov

Bytov spolu:
452
V tom trvale obývané:
388
Veľkosť bytov:
1 obytná miestnosť: 5 ( 1,29 %)
2 izby:
37 ( 9,54 %)
3 izby:
87 (22,42 %)
4 izby:
109 (28,09 %)
Bytový fond v roku 2009
Sídlo
ChrenovecBrusno

Celkový
počet
bytov

Z toho: trvale obývané
v tom:
spolu
v rod.dom. % podiel

465

424

422

Neobývané
% podiel
absolútny
na celk.
počet
poč.bytov

99,5

41

8,8

V obci prevláda bývanie v rodinných domoch. Bývanie v bytových domoch je nízkym percentom.
V súčasnom období je v realizácii nový bytový dom, ktorý po dokončení zvýši zastúpenie tejto
zložky bývania.
Funkčné členenie územia z hľadiska bývania
Funkčná plocha
Výmera ( ha )

m2/obyv.

% pomer plôch

Plocha pozemkov rod.domov
plochy pozemkov byt.domov:
z toho: - do 4 podlaží

4,62

35,59

70,9

0,30

60,00

29,1

Spolu

5,02

100,0

V súčasnosti sa všeobecne v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách prejavuje trend
starnutia obyvateľstva a pokles populácie. Trend vývoja počtu obyvateľstva je však v riešenej obci
z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska pozitívny a počet obyvateľov sa postupne zvyšuje.
Uvedené poukazuje na potrebu budovania infraštruktúry pre zabezpečenie možnosti bývania v
obci, hlavne pre stabilizáciu mladých rodín.
Situácia vo vekovom zložení obyvateľstva sa odráža aj v ekonomickom zaťažení (ktorý
vyjadruje akou mierou je v populácii zaťažená produktívna zložka obyvateľstva neproduktívnou
zložkou). Tento vývoj je v posledných rokoch pozitívny. Ovplyvňovaný je zvyšujúcim sa
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zastúpením produktívnej zložky obyvateľstva. Ide však o prechodný jav vzhľadom na očakávané
urýchlenie demografického starnutia na začiatku druhej dekády 21. storočia.

B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE
ZAČLENENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Obec Chrenovec - Brusno je v súčasnosti administratívne začlenená do Trenčianskeho
kraja a do okresu Prievidza. V štruktúre osídlenia patrí obec Chrenovec - Brusno do centier
osídlenia šiestej skupiny, II. podskupiny, kde ide o sídla, ktoré zabezpečujú komplexné základné
vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia.
Obec susedí s katastrálnymi územiami obcí: Jalovec, Handlová, miestna časť
Morovno, Veľká Čausa, Lipník a Dolná Štubňa.
Obec je členom nasledovných združení:
- Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
- Euroregión Bílé – Biele Karpaty (ER BBK) - Región Biele Karpaty je spolu s českým združením
Region Bílé Karpaty zakladajúcim členom združenia právnických osôb Euroregión Bílé-Biele
Karpaty. Členom tohto združenia je aj Združenie miest a obcí Hornej Nitry.
- Združenie miest a obcí Hornej Nitry (ZMOHN)
- Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, regionálna rozvojová agentúra (ZRRHN RRA)
- Regionálne združenie cestovného ruchu Horná Nitra (RZCRHN)
- Občianske Združenie Mikroregiónu Hornonitrie
- OZ Hornonitrie je členom OZ Žiar
Navrhujeme taký rozvoj obce, aby plnila funkciu sídla lokálneho významu, v ktorom
budú lokalizované aktivity na úrovni:
- regionálnej, vyznačujúcej sa vzájomnými väzbami najmä medzi obcami Mikroregiónu
Hornonitrie ale aj ostatnými sídlami okolia,
- lokálnej, zameranej na rozvoj činností pre uspokojenie potrieb obyvateľstva trvalé
prítomného, obyvateľstva sezónne dochádzajúceho za účelom cestovného ruchu.
To, či obec a mikroregión bude ťažiť zo svojej výhodnej geografickej polohy a akou
intenzitou sa zapojí do medzinárodného obchodu, závisí od konkurencieschopnosti jej
štruktúry miestnej ekonomiky, čo môže byť ovplyvnené aj efektívnou politikou
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

B.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Základným predpokladom radikálneho zlepšenia urbanistickej koncepcie priestorového
usporiadania obce je vylúčenie tranzitnej dopravy zo zastavaného územia vybudovaním
rýchlostnej cesty R2 s trasou južne od zastavaného územia Brusna. Týmto bude vysoké
percento diaľkovej a tranzitnej dopravy vylúčené z centra zastavaného územia a podstatne sa
tým zlepší kvalita života v obci.
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Navrhujeme dokomponovanie hlavných kompozičných osí celého zastavaného územia
obce so zachovaním historicky vyprofilovaných parciálnych kompozičných zásad a v následných
krokoch (v územných plánoch zón a v projektových dokumentáciách) podporiť hmotovopriestorovým riešením tieto osi a zásady.
Samostatnú pozornosť venujeme centrálnym priestorom obce, riešeniu ich hmotovo priestorového, kompozičného, výtvarno-estetického a funkčného charakteru. V riešenom území
sa jedná o tri priestory:
1.
Hlavná kompozičná os ktorou prechádzajú nadradené dopravné trasy cesty a železnice
+ tok Handlovky. Na túto os sú naviazané viaceré objekty a zariadenia občianskej vybavenosti
(administratíva, obchody a služby). Na túto os navrhujeme napojiť spoločensky najviac
frekventované priestory, rozptylové plochy, dobudovanie cestných komunikácií, peších koridorov
a parkovacích plôch.
2.
Najstarší verejný priestor v historickom jadre Chrenovca navrhujeme zrekonštruovať
a zrevitalizovať v duchu pôvodných architektonických prvkov a štruktúry zástavby s obnovou
fasád a komunikácií, s dotvorením parkových a sadových úprav;
3.
Dve na seba kolmé historické ulice v Brusne navrhujeme revitalizovať so zachovaním
pôvodnej formy zástavby a s vytvorením malého parčíku pri stĺpe Immaculáty.
Podporujeme rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich architektonických štruktúr pri
rešpektovaní „ducha miesta“, t.j. bez implementácie architektonicky a typologicky
nevhodných stavieb;
Nové rozvojové územia riešime s ohľadom na prevládajúci objemovo-priestorový
charakter územia a jeho kompozičný systém. Ťažisko týchto území je v nadväznosti na
existujúcu zástavbu Chrenovca aj Brusna.
Riešime systém dotvorenia zastavaného územia štruktúrou verejne prístupnej vzrastlej
zelene a s využitím vodného toku Handlovky a jej prítokov v systéme zástavby.
V následných etapách projektovej prípravy odporúčame pri dokomponovávaní všetkých
hlavných aj podružných kompozičných osí uprednostniť humánne merítko objemovej skladby
rešpektujúcej dominantné historické a prírodné pozadie a jeho akcenty a dominanty. Odporúčame
tiež uplatňovať profesionálny prístup s účasťou architekta pri rozvíjaní predstáv o ďalšom rozvoji
zástavby; vylúčenie živelného prístupu k zástavbe už od úrovne rodinného domu.
V rozvoji obce navrhujeme využiť jej polohový potenciál medzi mestami Handlová a
Prievidza v rámci regionálnych aj medziregionálnych väzieb v oblasti výroby, poskytovania
služieb a kultúry.
Navrhujeme priebežne revitalizovať a vhodne využívať biocentrá a biokoridory a
venovať pozornosť ich ochrane.
Pri rozvoji obce navrhujeme zosúladiť rozvojové zámery najmä s koncepciou trvalej
udržateľnosti, čo zvýši atraktivitu obce pre obyvateľov aj návštevníkov.
Problematiku rozvoja obce navrhujeme doriešiť formou zonálnych dokumentácií s
jasnými regulatívmi pre možnosti výstavby
V koncepcii urbanistického rozvoja územia obce riešime systémovo elimináciu
ohrozovania jednotlivých zložiek životného prostredia návrhom vhodných územných,
priestorových a architektonických opatrení, a to najmä odclonením obytných území od výrobných
areálov bariérovou zeleňou a vylúčením výstavby zo záplavového územia toku Handlovky.
Výrobné zariadenia (priemyselná výroba, výrobné podnikateľské aktivity občanov)
sústreďujeme do dvoch priemyselných okrskov mimo obytného územia
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B.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zhodnotenie funkčných a prevádzkových špecifík riešeného územia
Hlavnou funkciou obce je funkcia bývania s prevládajúcou formou rodinných domov.
Riešené územie je charakteristické administratívnym, geografickým a dopravným rozčlenením na
dve časti. Os obce tvorí tok Handlovky, pozdĺž ktorej prebieha železničná trať a cesta I. triedy.
Severne od tejto osi, čiastočne v údolnej nive a z väčšej časti na južne orientovaných svahoch sa
rozprestiera Chrenovec a južne od tejto osi, čiastočne v údolnej nive a z väčšej časti v bočnom
údolí sa rozprestiera Brusno. Intenzívna automobilová doprava na ceste I. triedy spôsobuje
obmedzenia vo funkčných a prevádzkových väzbách medzi obidvomi časťami obce.
Ťažisko existujúcej občianskej vybavenosti je v údolnej nive Handlovky, po obidvoch
stranách toku a komunikačných trás. Jednotlivé objekty sú prístupné z miestnych komunikácií.
Rozlohou najväčší je areál základnej školy v Chrenovci, slúžiaci aj pre žiakov iných obcí.
Výrobné kapacity sú sústredené v areáli bývalého AGROSPOLU podielníckeho družstva
a vo východnej časti Chrenovca. Tieto zariadenia sú relatívne dobre dopravne sprístupnené a sú
aj mimo priameho dotyku s obytnou zástavbou.
Rekreácia je v obci slabo vyvinutá. Pre každodennú a koncotýždňovú rekreáciu obyvateľov
obce v súčasnosti nie sú vybudované samostatné zariadenia, okrem horárne v lokalite Švogrová,
ktorá slúži na občasné spoločenské piknikové akcie spojené s poľovníctvom. Pre individuálnu
rekreáciu a relax obyvateľov obce slúžia individuálne rekreačné chaty (cca 15 chát) umiestnené
na lesných a urbárskych pozemkoch. Väčšina obyvateľov pre relaxáciu využíva pozemky
a záhrady pri vlastných obydliach formou aktívneho oddychu pri záujmových činnostiach,
v bazénoch, altánkoch a pod.
. Definícia charakteristiky funkčných území pre navrhované rozvojové lokality :
Funkčné územia bývania, t.j. obytné územia a zmiešané územia využitím disponibilných
území v rámci zastavaného územia obce a mimo zastavaného územia, v rámci existujúcej
zástavby dostavbou prieluk, a intenzifikáciou využitia územia formou prístavieb a nadstavieb.
Forma bývania sa člení na individuálnu a hromadnú. (ich určenie je predmetom regulatívov)
Funkčné územia pre vybavenosť sa vymedzujú v rámci zastavaného územia v obytnom
alebo zmiešanom funkčnom území formou využitia disponibilných plôch. Umiestňujú sa spravidla
v ťažisku navrhovaného obytného územia, vo väzbe na založenú funkciu vybavenosti a v
prechodovej zóne medzi obytným územím a výrobným územím. V rámci vyššej vybavenosti pre
potreby regionálneho významu sa navrhujú v zmiešaných územiach s funkciou rekreácie a
cestovného ruchu.
Funkčné územie pre výrobu sa na základe kritérií – regulatívov vhodnosti druhu priemyslu
rieši prevažne na najprísnejších zásadách a kritériách vhodnosti vzhľadom na jej charakter a
možné vplyvy na životné prostredie a ekológiu umiestňujú v území okrajovom vo vzťahu k sídlu,
dopravne optimálne prístupnom, v optimálnom vzťahu ku klimatickým, ekologickým podmienkam,
podmienkam životného prostredia a k základným funkčným zložkám, najmä funkcii bývania a
vybavenosti, rekreácie tak aby nedochádzalo k vzájomnej kolízii najmä z hygienického,
ekologického a bezpečnostného hľadiska.
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Funkčné územie pre rekreáciu a šport s doplnkovou funkciou vybavenosti sa vymedzuje v
atraktívnom území s prírodnou scenériou v dostatočnej izolovanosti od obytného a výrobného
územia a vo väzbe na prírodné prostredie a neurbanizované a nedotknuté územie. Funkčné
územie sa člení na intenzívne a extenzívne. Intenzívne územie t.j. s intenzívnym využitím pre
objekty a zariadenia slúžiace pre predmetné funkcie a dopravno-technické zázemie. Extenzívne
územie tvorí prevažne voľná krajina primárna alebo sekundárna s krajinárskymi úpravami a s
lokalizáciou určitých aktivít prevažne športového a oddychového charakteru nenásilnou formou
rešpektujúcou prírodné prostredie. ( chodníky, náučné trasy, cykloturistické trasy, ohnivká
účelovej vybavenosti, golfové ihriská, a pod. )
Určenie prevládajúcich funkcií
Vychádzajúc z vyššie popísaného navrhujeme rozvíjať tieto základné funkcie obce:
-funkcia obytná pre trvalé prítomné obyvateľstvo,
-funkcia ubytovacia pre sezónne prítomné obyvateľstvo,
-funkcia športovo-rekreačná pre trvalé a hlavne sezónne prítomné obyvateľstvo.
-funkciu vybavenosti pre obyvateľstvo a tranzit
-funkcia výrobná
Funkcia obytná pre trvalé prítomné obyvateľstvo,
Rozvoj funkčnej zložky bývanie orientujeme hlavne do tých častí obce, kde má funkčná
zložka bývania prevládajúci charakter a nie je atakovaná zhoršenými podmienkami životného
prostredia (z hľadiska hluku od dopravy a výroby, prašnosti, emisií do ovzdušia atď.). Bývanie je
prevládajúcou funkciou vo svahových polohách južne aj severne od údolnej nivy Handlovky, vo
forme rodinných domov, s veľmi malým zastúpením občianskej vybavenosti a podnikateľských
aktivít v rodinných firmách.
Pre rozvoj tejto funkcie sú priaznivé terénne a dopravné podmienky v oboch častiach
obce. Viacej vhodných plôch pre rozvoj bývania je v Chrenovci, menej takýchto plôch je
v Brusne. Navrhujeme tiež plochy pre rozvoj bývania v bytových domoch v lokalite nad
ihriskom v Chrenovci.
Funkcia ubytovacia pre sezónne prítomné obyvateľstvo a funkcia športovo-rekreačná pre
trvalé prítomné obyvateľstvo.
V obci nie je v súčasnosti vybudovaná žiadna kapacita pre prechodné ubytovanie. Sezónne
prítomné obyvateľstvo sa v obci nevyskytuje. V budúcnosti predpokladáme dopyt po prechodnom
ubytovaní najmä pri športovo-rekreačných a spoločenských podujatiach.
Navrhujeme vytvorenie ubytovacej kapacity 45 lôžok v rámci dobudovania športového
areálu na západnom okraji Chrenovca, v rámci objektu šatní a tribúny.
Funkcia vybavenosti pre obyvateľstvo a tranzit
V súčasnom období je občianska vybavenosť sústredená v najnižšie položenej časti riešeného
územia – v údolnej nive Handlovky. V rozvoji občianskej vybavenosti kladieme dôraz na riešenie
centier obidvoch častí obce Chrenovec-Brusno, ktoré tvoria charakteristické priestorové prvky v
urbanistickej štruktúre riešeného územia a pokladáme za vhodné doriešiť ich podrobnejšou
dokumentáciou. V Brusne je občianska vybavenosť sústredená v dvoch na seba kolmých uliciach
tvoriacich najstaršiu časť obce a jej historické jadro. Navrhujeme v tomto priestore naďalej
posilňovať jednotlivé zložky občianskej vybavenosti najmä formou rodinných firiem. V Chrenovci
je občianska vybavenosť sústredená v údolnej nive Handlovky a v nadväznosti na cestu I/50.
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V budúcom období navrhujeme dobudovať v tomto priestore ešte niektoré zložky
občianskej vybavenosti slúžiacej najmä kultúre a tranzitu, ale navrhujeme tiež postupne
presunúť jej ťažisko do historického jadra, ktoré je v súčasnom období bez občianskej
vybavenosti.
Funkcia výrobná
V súčasnom období je výroba sústredená v areáli bývalého Poľnohospodárskeho podielového
družstva na západnom okraji Chrenovca a v areáli píly a výroby nábytku vo východnej časti
Chrenovca. Menšie a rodinné firmy sa nachádzajú v rôznych častiach Chrenovca aj Brusna.
Areál bývalého Poľnohospodárskeho Podielového družstva je využitý len čiastočne
a má dostatočnú plošnú rezervu pre rozšírenie existujúcich výrobných kapacít, a aj pre
nové kapacity. Vznikne tak ucelená výrobná zóna obce s vyriešeným dopravným
sprístupnením a s využitím existujúcej infraštruktúry. Plošnú rezervu má aj areál firmy
Gryff s.r.o vo východnej časti Chrenovca.
Základnou filozofiou smerovania rozvoja obce pre návrhové obdobie bude popri
prioritnej funkcii bývania vytváranie podmienok pre rozvoj zamestnanosti v službách, vo
výrobe a v rekreácii.
Prevažujúcou funkčnou náplňou sídla je funkcia bývania individuálneho charakteru
s možnosťou doplnenia o funkcie prípustné – o funkciu vybavenosti a rekreácie.
Lokalizácia predpokladá optimálnu polohu jednotlivých funkcií vo vzájomnom vzťahu a k sídlu,
ako aj väzbu na jestvujúce funkčno-prevádzkové vzťahy a technickú infraštruktúru.
Z urbanistického hľadiska sa riešením vytvára podmieňujúci centrotvorný princíp konvergentnej
zástavby. V riešení sú zohľadnené optimálne vzájomné vzťahy medzi jednotlivými funkciami a
potrebné prechodové pásma alebo ochranné pásma funkčných zón, ktoré budú detailne
špecifikované až v následnej územnej a investičnej príprave.
V úrovni regulácie územia sú navrhnuté príslušné regulačné prvky. Podrobnejšia regulácia
bude definovaná počas následnej investičnej prípravy a vyplynie z aktuálnych potrieb v reálnom
časovom období, na úrovni projektov jednotlivých rozvojových priestorov so zodpovedajúcimi
regulačnými princípmi.
Regulatívmi sú definované pravidlá priestorového usporiadania zástavby s možnosťou ich
variability.
V zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z. sú základné charakteristiky funkčných území vymedzené
v § 12 ods. 9 až 14.
V rámci podrobných vymedzení sa stanovujú nasledovné regulatívy funkčného
využívania :
Prevažujúca funkcia v území – obytná :
V priestore vyčlenenom pre funkciu bývania sú prípustné doplnkové funkcie v území :
- komerčná vybavenosť
- nekomerčná vybavenosť
- dopravné zariadenia lokálneho významu
Podmienečne prípustné funkcie v území :
- chov vybraných druhov hospodárskych zvierat určený VZN,
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- chov exotického vtáctva a zvierat určený VZN na základe individuálneho posúdenia
a stanoviska hygienika
Neprípustné funkcie v území
- výrobné aktivity ( okrem drobných aktivít remeselnej výroby )
- chov hospodárskych zvierat pre komerčné účely
Neprípustné aktivity v území
- výsadba vyššej (vzrastlej) zelene mimo ovocných stromov v záhradách rodinných domov
a mimo pôvodnej vegetačnej druhovej skladby
V zmiešanom území funkcie bývania a rekreácie sú prípustné doplnkové funkcie v
území
- komerčná vybavenosť
- nekomerčná vybavenosť
Podmienečne prípustné funkcie v území :
- chov vybraných druhov hospodárskych zvierat určený VZN,
- chov exotického vtáctva a zvierat určený VZN na základe individuálneho posúdenia
a stanoviska hygienika
Neprípustné funkcie v území :
- výrobné aktivity
- chov hospodárskych zvierat pre komerčné účely
Neprípustné aktivity v území
- výsadba vyššej (vzrastlej) zelene mimo určenú druhovú skladbu
V priestore vyčlenenom pre funkciu výroby sú prípustné doplnkové funkcie v území :
- komerčná vybavenosť
- nekomerčná vybavenosť
- dopravné zariadenia lokálneho významu
Neprípustné funkcie v území :
- bývanie trvalého charakteru ( okrem príležitostného a účelového ubytovania )
- rekreácia
- chov hospodárskych zvierat
Vymedzenie verejnoprospešnej vybavenosti.
Obec vo svojom záujme vymedzuje polohy svojich priorít v časovom slede, ktoré možno
chápať ako intervenčné zásahy. Nástrojom pre túto činnosť sú VZN (všeobecne záväzné
nariadenia), ktorých schválením sa vytvárajú predpoklady pre usmerňovanie investičných aktivít
obce.
Z hľadiska vytvárania optimálnej a vyrovnanej organizácie štruktúry sa navrhuje
nasledovná verejnoprospešná vybavenosť :
a) stavby pre verejnoprospešné služby (vybavenosť školská, sociálnej pomoci, zdravotnícka,
požiarna, hygieny, telesnej výchovy, civilnej ochrany, kultúry, nekomerčných služieb, verejnej
administratívy – správy a riadenia)
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b) verejné komunikácie, cesty a trate (automobilové, pešie, železničné a pre iné druhy
dopravy)
c) trasy technickej infraštruktúry
Vo fáze následného návrhu jednotlivých objektov upozorňujeme na povinnosť rešpektovať
všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon v platnom znení vrátane vykonávacích vyhlášok,
príslušné STN a príslušné VZN obce).
V záväznej časti návrhu sú vymedzené územia s odporúčaním overenia a rozpracovania
detailnejšieho koncepčného riešenia jednotlivých lokalít nadväzne v rámci podrobnejšej
predprojektovej dokumentácie a až následne riešenia projektovej prípravy nových lokalít
zástavby.
V riešení navrhujeme plnohodnotné napojenie obytných štruktúr na dopravnú a technickú
vybavenosť obce.
Vytvorené sú plošné a priestorové predpoklady pre rozvoj výroby v ucelenej výrobnej zóne v
areáli bývalého Poľnohospodárskeho Podielového družstva.
Rozvoj obce je orientovaný v maximálnej miere do zastavaného územia – zhodnotené sú
nevyužité parcelné prieluky, plochy na okrajoch zastavaného územia aj veľkoplošné pridomové
záhrady v rámci zastavaného územia obce.
Riešená je možnosť intenzívnejšieho využitia rekreačného potenciálu územia s ohľadom na
ochranu prírody a krajiny. Navrhnutá je koncepcia zapojenia obce do systému turistických trás –
premietnuté sú širšie koncipované trasy cykloturistiky v rámci regionálnych sídelných vzťahov.
Uvažujeme s využitím časti domového fondu na rekreáciu..
Navrhnutá je koncepcia vytvárania plôch verejne využiteľnej zelene parkového charakteru
určených na oddych a každodennú rekreáciu obyvateľov.

B.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA
PREHĽAD VÝVOJA POČTU OBYVATEĽOVZA OBDOBIE 1991 - 2010

Obec

1991

1996

2001

2003

2005 2006

2007

2008

2009

2010

február
2011

Chrenovec
-Brusno

1257

1262

1281

1306

1342 1344

1349

1349

1356

1361

1372

Z prehľadu vyplýva postupný nárast počtu obyvateľov v období 1991 – 2010. V tomto
časovom úseku sa zvýšil počet obyvateľov o 115. Napriek tomuto priaznivému trendu z prehľadu
vyplýva nepriaznivá veková štruktúra - slabé zastúpenie predproduktívnej zložky (iba 13,8 %)
a silné zastúpenie poproduktívnej zložky (až 20,4 %). Znamená to slabú pôrodnosť a vysoké
zastúpenie seniorskej zložky.
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PREHĽAD BYTOVÉHO FONDU V OBCI

Sídlo
ChrenovecBrusno

Celkový
počet
bytov
465

Z toho: trvale obývané
v tom:
spolu
v rod.dom. % podiel
424

422

99,5

Neobývané
% podiel
absolútny
na celk.
počet
poč.bytov
41

8,8

Pre 1372 obyvateľov je v súčasnom období k dispozícii 422 obývaných bytov. Z toho
vyplýva obývanosť (1372 : 422) = 3,25 obyvateľov / 1 byt.
Prognóza demografického vývoja v horizonte 10 a 20 rokov:
Z demografického
vývoja v uplynulých desiatych rokoch vyplýva nárast počtu
obyvateľov o 91 (z 1281 na 1372). Znamená to, že pri súčasnom trende vývoja stúpne
počet obyvateľov ´prirodzeným prírastkom v horizonte 10 rokov o 91 na 1463. Vzhľadom
na kvalitné životné prostredie a dobrú dopravnú dostupnosť miest Handlová a Prievidza, je
predpoklad aj určitého nárastu počtu obyvateľov migráciou. Týmto spôsobom počítame
v najbližších 10. rokoch s prisťahovaním najmenej 40 obyvateľov do obce. Znamená to, že
v horizonte 10 rokov bude mať obec 1503 obyvateľov. V horizonte 20 rokov
predpokladáme nárast počtu obyvateľov na 1771. Pri obývanosti 3 obyv/byt to znamená
potrebu (1771 – 1372 = 399 : 3) 133 bytov. Plošná výmera navrhovaných rozvojových plôch
IBV (po odpočítaní komunikácií a plôch pre technickú infraštruktúru) je 12.25 ha. Znamená
to priemernú výmeru stavebných pozemkov 920 m2
Prognóza demografického vývoja vo výhľadovom období:
Vo výhľadovom období (cca 30 rokov) bude záležať na vývoji prirodzeného prírastku
obyvateľstva. To bude závisieť od ekonomickej i politickej situácie v SR, v Európskej únii
i vo svete. Voľný pohyb obyvateľstva môže zvýšiť záujem o trvalé bývanie v ChrenovciBrusne zo strany obyvateľov iných častí SR prípadne z iných štátov EU.
Vo výhľadovom horizonte 30 rokov predpokladáme vznik nároku na ďalších 60
bytov.
NÁVRH ROZMIESTNENIA BYTOVEJ VÝSTAVBY
Bývanie riešime predovšetkým využitím existujúcich voľných stavebných pozemkov
v zastavanom území obce a rekonštrukciou neobývaných domov. Po vyčerpaní týchto možností
riešime rozvoj obytných plôch vo vnútri zastavaného územia určeného k 1. 1. 1990. Vzhľadom na
to, že tieto plochy nebudú postačujúce, zaberané sú plochy aj mimo hranice zastavaného územia
k 1. 1. 1990. Sú to budú plochy s menej kvalitnou pôdou a plochy ktoré bezprostredne nadväzujú
na existujúce obytné územie a na komunikačný systém s vybudovanými inžinierskymi sieťami.
Prihliadané je tiež k majetkovo-právnemu stavu týchto plôch.
V riešení územného plánu je navrhnutý rozvoj bývania predovšetkým vo forme rodinných
domov. Vyčlenená je aj plocha pre viacbytové domy. Bývanie je riešené v prvom rade
na existujúcich voľných plochách a na voľných parcelných prielukách v zastavanom území obce.
Viacbytové domy sú riešené v nadväznosti na existujúce viacbytové domy.

30
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA, Banská Bystrica

Územný plán obce Chrenovec – Brusno

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozvojové plochy bývania navrhujeme v parcelných prielukách a v nadväznosti na
existujúcu zástavbu:
- v Chrenovci (päť lokalít + jedna výhľadová lokalita)
- v Brusne (dve lokality + dve výhľadové lokality)
Ďalšie rozvojové plochy sú riešené pre občiansku a technickú vybavenosť, rekreáciu,
verejnú zeleň a dopravu.
PREHĽAD ROZVOJOVÝCH PLÔCH
Chrenovec
I.
II.
III.
IV.
V.

Druh výstavby

I. Chrenovec Lány
II. Chrenovec Na stráži
III. Chrenovec Hrabové lány
IV. Chrenovec západ
V. Chrenovec pacelné prieluky
VIa.,VIb.Chrenovec nad ihriskom
+ pri škole
VII. Chrenovec Agrospol
VIII. Chrenovec východ
IX. Chrenovec sever - výhľad
X. Chrenovec + Brusno centrum
XI. Chrenovec ihrisko
XII. Chrenovec – západ + východ
XIII. Chrenovec - stred
XIV. Chrenovec centrum
XV. Chrenovec stred
XVI. Chrenovec-západ
XVII. Chrenovec sever
XVIII. Chrenovec sever
XIX. Chrenovec západ-výhľad

Poznámka

Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Bytové domy
Rodinné domy
Občianska vybavenosť
Výroba
Výroba
Rodinné domy
Parková zeleň
Šatne + penzión
Prístupové cesty
Rozšírenie mosta
Zastávka ŽSR
chodník
Triediaci dvor TKO
Vodojem I. tlak. pásmo
Vodojem II. tlak. Pásmo
+ prístupová cesta
výroba

30 b.j.
20 b.j.
5 b.j.
24 b.j.
6 b.j.

50 b.j.
5 lokalít
50 lôžok

.

Brusno
XX. Brusno juh
XXI. Brusno parcelné prieluky
XXII. Brusno východ
XXIII. Brusno stred - výhľad
XXIV. Brusno východ
XXV. Brusno Švogrová
XXVI. Brusno juh trasa R2 - výhľad
XXVII. Brusno východ - výhľad
XXVIII. Brusno východ – juh - výhľad

Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Vodojem I. tlak. pásmo
Rekreácia
Rýchlostná cesta
Rodinné domy
Rodinné domy

20 b.j.
8 b.j.
20 b.j.
10 b.j.
60 lôžok
6 b.j.
16 b.j.
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Navrhované lokality pre rozvoj bývania umožňujú umiestniť 133 bytov. Z toho 24
v bytových domoch a 109 v rodinných domoch. Okrem toho vytvárame možnosť umiestniť
ďalších 60 bytov v rodinných domoch vo výhľade. Lokalitu č. I. navrhujeme posunúť do
poslednej etapy realizácie, s možnosťou jej využívania pre agroturistiku.
Rozvoj bývania a občianskej vybavenosti je riešený mimo údolnej nivy Handlovky.
POPIS NAVRHOVANÝCH ROZVOJOVÝCH LOKALÍT
LOKALITA Č. I - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY – VYUŽITIE LÚKY
NADVÄZUJÚCEJ NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č. II - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY - VYUŽITIE LÚKY NADVÄZUJÚCEJ
NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č. III - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY – DOSTAVBA EXISTUJÚCEJ
SKUPINY RODINNÝCH DOMOV
LOKALITA Č. IV - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE BYTOVÉ DOMY - VYUŽITIE VOĽNEJ PLOCHY
MEDZI CESTOU A IHRISKOM NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č. V - VYUŽITIE VOĽNÝCH PARCELNÝCH PRIELUK V ZASTAVANOM ÚZEMÍ NA
STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITY Č. VIA A VIB. - NAVRHOVANÉ PLOCHY PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ - VYUŽITIE
VOĽNÝCH PARCIEL PRE VÝSTAVBU KULTÚRNEHO DOMU A PRE SLUŽBY
LOKALITA Č. VII. - INTENZIFIKÁCIA EXISTUJÚCEHO VÝROBNÉHO AREÁLU
LOKALITA Č. VIII.- DOBUDOVANIE EXISTUJÚCEJ VÝROBNEJ ZÓNY
LOKALITA Č. IX. - VÝHĽADOVÉ VYUŽITIE ZÁHRAD A LÚK NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č.X. - VYUŽITIE VOĽNÝCH PLÔCH NA PARKOVÚ ZELEŇ
LOKALITA Č. XI.- DOSTAVBA ŠATNÍ, TRIBÚNY A PENZIÓNU PRI IHRISKU
LOKALITA Č.XII. - VYBUDOVANIE PRÍSTUPOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ A MOSTA
LOKALITA Č.XIII.- ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEHO MOSTA O ĎALŠÍ JAZDNÝ PRUH A CHODNÍKY
LOKALITA Č.XIV. - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE VYBUDOVANIE ZASTÁVKY ŽSR
LOKALITA Č.XV.- VYBUDOVANIE CHODNÍKA SPRÍSTUPŇUJÚCEHO BUDOVU BÝVALEJ
MATERSKEJ ŠKOLY
LOKALITA Č.XVI. - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE TRIEDIACI DVOR TKO
LOKALITA Č.XVII. - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE VODOJEM I. TLAK.PÁSMA
LOKALITA Č.XVIII - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE VODOJEM II. TLAK. PÁSMA + PRÍSTUPOVÁ CESTA
LOKALITA Č. XIX. VÝHĽADOVÁ PLOCHA PRE VÝROBU
LOKALITA Č.XX. - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY – VYUŽITIE LÚKY
NADVÄZUJÚCEJ NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č.XXI. - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY – VYUŽITIE LÚKY
NADVÄZUJÚCEJ NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č.XXII.- NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY – VYUŽITIE LÚKY
NADVÄZUJÚCEJ NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č.XXIII.- VÝHĽADOVÁ PLOCHA PRE RODINNÉ DOMY
LOKALITA Č.XXIV - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE VODOJEM I. TLAKOVÉHO PÁSMA
LOKALITA Č.XXV. - NAVRHOVANÁ PLOCHA PRE ROZVOJ REKREÁCIE
LOKALITA Č.XXVI.- NAVRHOVANÁ TRASA RÝCHLOSTNEJ CESTY R2
LOKALITA Č.XXVII - VÝHĽADOVÉ VYUŽITIE ZÁHRAD A LÚK NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č.XXVIII. - VÝHĽADOVÉ VYUŽITIE ZÁHRAD A LÚK NA STAVEBNÉ POZEMKY
LOKALITA Č.XXIX.- KRIŽOVATKA NA CESTE I/50 V CENTRE OBCE
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NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Funkčnú zložku nekomerčnej vybavenosti riešime na základe kapacitných nápočtov
prírastkov obyvateľov podľa rozsahu funkcie bývania. Dôraz je kladený na riešenie centier
obidvoch častí obce Chrenovec-Brusno, ktoré tvoria charakteristické priestorové prvky v
urbanistickej štruktúre riešeného územia a bolo by vhodné doriešiť ich podrobnejšou
dokumentáciou
Požiadavky na minimálnu vybavenosť obce občianskou vybavenosťou sú definované
v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle „Štandardov minimálnej vybavenosti
obcí“ vydaných Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2002.
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených
plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií.
Pre vyššiu občiansku vybavenosť (VOV) navrhujeme využívať plochy v nadväznosti
na už existujúci areál Základnej školy
Základnú občiansku vybavenosť (ZOV) navrhujeme riešiť predovšetkým v plochách
bytovej výstavby využívaním prízemí rodinných domov formou rodinných firiem.
V západnej časti Chrenovca je vyčlenená nová plocha pre občiansku vybavenosť.
Vytváranie verejných priestranstiev v obytnom území je špecifikované v záväznej
časti územného plánu.
S prechodom a transformovaním sa ekonomiky na trhové hospodárstvo sa zmenili mnohé
tézy o zabezpečovaní a poskytovaní služieb prostredníctvom zariadení občianskej vybavenosti,
tendencie ich vývoja do výhľadu, najmä v súvislosti so skutočnosťou, že časť zariadení
občianskej vybavenosti sa začala klasifikovať ako vybavenosť komerčného charakteru, ktorú
ovplyvňuje trhové prostredie. Týka sa to predovšetkým zariadení maloobchodu, verejného
stravovania, ubytovania, služieb, čiastočne zariadení telovýchovno-športových a kultúrnych
zariadení. Taktiež prudkým rozvojom informačných technológií, vznikom súkromného sektora a
možnosťou živnostenského podnikania vznikol celý rad nových služieb.
Nové vývojové trendy v jednotlivých skupinách občianskej vybavenosti, ako i v sídelnej
štruktúre prinášajú zmeny aj v riešení jej funkčno-priestorovej štruktúry. Ide predovšetkým o:
· zmeny vo funkčnom obsahu vybavenosti, ktoré sa prejavujú v zmenenej skladbe odvetví a ich
vnútornej štruktúry,
· zmeny v kapacitných nárokoch, ktoré sa prejavujú nárastom podlažných plôch a stavebných
objemov a menším podielom v raste zastavaných plôch a plôch pozemkov (dôsledok
uplatnenia zahusťovania a vertikálneho spôsobu zástavby),
· zvýšenie komfortu zariadení,
· združovanie zariadení do súborov objektov, komplexov, areálov a centier vybavenosti na
základe ekonomickej výhodnosti rovnakých parametrov z hľadiska frekvencie návštevnosti a
dostupnosti,
· vytváranie sietí centier vybavenosti v členení na hlavné a podružné, lokalizované v obytnom
prostredí v nástupných a uzlových priestoroch obcí,
· priestorové prepojenie centier vybavenosti s ďalšími funkciami (rekreačnými, výrobnými, atď),
· využitie centrálnej zóny obce ako hlavného ťažiska občianskej vybavenosti a uplatnenie
centra ako uzlového ťažiskového priestoru.
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Pre potreby urbanistickej praxe sa občianska vybavenosť člení do základných skupín, a to:
a) podľa druhu činnosti
b) v súvislosti s charakterom umiestnenia zariadení občianskej vybavenosti podľa
charakteru činnosti
Podľa druhu činnosti sú zariadenia občianskej vybavenosti zatriedené do funkcií, ktorými
sú:
· školstvo
· športové zariadenia
· zdravotníctvo
· sociálne služby
· kultúrne zariadenia
· cestovný ruch
· služby
· finančné služby
· obchod
· verejné stravovanie
V zmysle uvedených Štandardov obci Chrenovec-Brusno prislúcha nasledujúca
minimálna občianska vybavenosť:
ŠKOLSTVO
Zariadenie
max. počet žiakov v triede
dochádzková vzdialenosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materská škola
20 - 25
400 m
V súčasnosti navštevuje Materskú školu 37 žiakov. Súčasne s predpokladaným
zvyšovaním počtu obyvateľov v obci bude stúpať aj počet žiakov v Materskej škole.
Predpokladáme postupný nárast žiakov o cca 50 % oproti súčasnému počtu.
Základná škola
23 - 29
800 m
V Chrenovci-Brusne patrí Základná škola do kategórie vyššej občianskej vybavenosti,
vzhľadom na to, že sa jedná o spádovú školu, ktorú navštevujú žiaci aj z obcí Veľká Čausa, Malá
Čausa, Lipník a Jalovec. V súčasnosti ju navštevuje 183 žiakov. V budúcnosti - v súvislosti
s trendom rozvoja bývania - bude počet žiakov narastať. Škola má ešte rezervu pre takýto
nárast. Bola postavená ako 13 triedna s optimálnou kapacitou 300 žiakov. V roku 1974 však
navštevovalo školu až 496 žiakov v 19. triedach. Súčasťou areálu je aj Materská škola. Škola má
oficiálny názov: Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne.
Stavebno-technický stav budov školy si vyžaduje celkovú rekonštrukciu a oplotenie
areálu pre zvýšenie bezpečnosti žiakov. Na pozemku školy navrhujeme vybudovať park.
ŠPORTOVÉ ZARIADENIA
Zariadenie
ukazovateľ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ihrisko veľkoplošné (viac ako 2000m2)
1 futbalové ihrisko
2
Ihrisko maloplošné (menej ako 2000m ) 3 ihriská (volejbal, basketbal a hádzaná)
Ľahkoatletické zariadenia
1 bežecká dráha 100 m
Tenis
2 kurty
Telocvičňa
1 12 x 24 m
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Otvorený plavecký bazén
1 25 x 15 m
Otvorená ľadová plocha
1 2000 m2
Chrenovec má vybudované futbalové ihrisko bez šatní a tribúny, ktoré by
zodpovedali súčasným požiadavkám. Pri škole je vybudované nové viacúčelové ihrisko.
Navrhujeme zvýšiť kapacitu tribúny futbalového ihriska na min 300 miest, rozšíriť
a zvýšiť úroveň hygienických zariadení pre hráčov aj divákov a dobudovanie ubytovacej
kapacity 50 lôžok formou penziónu. Navrhujeme v nadväznosti na futbalové ihrisko
vybudovať maloplošné ihriská na loptové hry a tenisové kurty.
Navrhujeme tiež vybudovať otvorenú ľadovú plochu využiteľnú v zimnom období.
ZDRAVOTNÍCTVO
V obci je fungujúce zdravotné stredisko zriadené tri ambulancie lekárov:
Druh zdravotnej starostlivosti
Ambulancie praktickej lekárky
- pre dospelých,
- pre deti a dorast
Zubná ambulancia
Lekáreň

Počet zamestnancov

Poznámka

4
2
1

Celkove v zdravotnom stredisku + v lekárni pracuje 7 zamestnancov. Tento stav
v súčasnosti vyhovuje. V budúcom období, v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu
obyvateľov v obci navrhujeme vytvoriť priestorové predpoklady pre rozšírenie zdravotnej
starostlivosti o ďalšiu ambulanciu.
SOCIÁLNE SLUŽBY
Pri sociálnej vybavenosti sú brané do úvahy viaceré faktory (početnosť výskytu osôb
závislých na sociálnych službách, miera závislosti na bývaní v domovoch sociálnych služieb,
ekonomické podmienky, demografická a sociálna štruktúra obyvateľstva). Súčasná demografická
štruktúra a tendencie jej vývoja (hlavne zvyšovanie podielu starších vekových skupín
obyvateľstva) vytvárajú tlak na rozširovanie zariadení sociálnych služieb.
Sociálna infraštruktúra pozostáva v poskytovaní stravy pre dôchodcov v školskej jedálni.
V obci funguje Jednota dôchodcov. Žiadne iné zariadenia sociálnej infraštruktúry v obci nie sú
vybudované. V prípade záujmu seniorov o umiestnenie do domova dôchodcov resp. domova
sociálnych služieb je táto požiadavka riešená umiestnením v Centre sociálnych služieb - Bôrik
v Nitrianskom Pravne.
Pre obce do 5 000 obyvateľov (do tejto kategórie patrí aj Chrenovec - Brusno) prislúcha
nasledovná základná sociálna vybavenosť:
- Domov - penzión pre dôchodcov
- Klub dôchodcov
- Jedáleň pre dôchodcov
- Stredisko osobnej hygieny
- Práčovňa
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Navrhujeme v budúcnosti využitie objektu bývalej materskej školy na domov penzión pre dôchodcov a denný stacionár so strediskom osobnej hygieny. Súčasťou bude
aj klub dôchodcov. Vzhľadom na dobré skúsenosti s existujúcim zabezpečovaním
stravovania navrhujeme pokračovať aj naďalej v tejto činnosti.
MALOOBCHOD
·
·

·

Podľa predpokladaných výhľadových tendencií maloobchodná sieť sa bude rozvíjať ďalej
cestou vyššej sortimentnej, priestorovej a prevádzkovej koncentrácie.
Na Slovensku si okrem zahraničných obchodníkov významný podiel udrží družstevné
vlastníctvo (SD Jednota). Pomerne silná pozícia domácich obchodníkov s menšími konceptmi
diskontov a supermarketov, samoobsluhami a pultovými predajňami sa udrží v hornatých
oblastiach SR s dekoncentráciou obyvateľstva, ktorá je pre medzinárodné subjekty
nezaujímavá v dôsledku malých spádových oblastí s nízkou dopravnou obslužnosťou.
Prenikanie maloobchodných konceptov nového typu spôsobuje značnú zmenu nákupného
správania. Spotrebitelia preferujú väčšie objemy nákupov s nižšou frekvenciou. V súvislosti s
dynamizáciou konkurenčného prostredia a poklesom cien spotrebného tovaru častejšie
nakupujú v maloobchodnej sieti i spotrebitelia na vidieku, ktorí si časť svojej spotreby
realizovali vlastnou produkciou.

Kritériá pre výber štandardov
Základnými kritériami pre výber zariadení obchodu a ich štandardov bola filozofia tvorby
diferencovanej a zároveň komplexnej ponuky zariadení obchodu v príslušnej veľkostnej štruktúre
sídiel, ako aj zámer štrukturalizácie zariadení obchodu tak, aby bola umožnená koexistencia
menších obchodných jednotiek a veľkokapacitných zariadení, špecializovaných obchodných
jednotiek a široko sortimentných obchodných zariadení.
Pri optimalizácii predajnej plochy sa vychádza zo skutočnosti, že vo vyspelých, spotrebiteľsky
orientovaných štátoch Európy dosahuje veľkosť predajnej plochy na 1 obyvateľa 1,0 m2.
V podmienkach obce Chrenovec-Brusno predpokladáme stabilizáciu maloobchodnej
siete na súčasnej úrovni s postupným vytvorením malých vybavenostných centier
v historických jadrách Chrenovca aj Brusna.
V obci v súčasnom období fungujú tieto maloobchodné prevádzky:
Názov vybavenosti
Počet zamestnancov
COOP JEDNOTA SD 007
7
COOP JEDNOTA SD 008
3
DOMÁCE POTREBY
1
SECOND HAND
1
KNÍHKUPECTVO
1
MRAZENÉ VÝROBKY
1
SLOVCHOV
2
Spolu
16
Predajná plocha a počet zamestnancov v obchodných prevádzkach bude závisieť od
ponuky a dopytu po výrobkoch. Maloobchodný obrat bude tiež ovplyvňovaný aj mobilitou
obyvateľov a frekvenciou veľkých nákupov v hypermarketoch v Handlovej a v Prievidzi.
Pre nové aktivity v obchode a v službách navrhujeme plochu východne od areálu
základnej školy. Maloobchodný obrat bude tiež ovplyvňovaný
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VEREJNÉ STRAVOVANIE
Všeobecným trendom vo verejnom stravovaní je rozvoj rýchleho občerstvenia a obnovenie
tradície letného posedenia na terasách a pred stravovacími zariadeniami. Oživuje to kolorit
centier obcí a miest.
V Chrenovci-Brusne je v prevádzke v súčasnom období 5 zariadení verejného
stravovania:
Názov vybavenosti

Počet zamestnancov

CUKRÁREŇ MOHEN, s.r.o.
PIZZERIA HASÁK
CORKY BAR
BVH POTOKY
JUMBY BAR
Spolu

10
5
3
3
3
24

Počet miest pre hostí
(stoličková kapacita)
25
35
60
40
100
260

Obci do 5 000 obyvateľov prislúchajú podľa ukazovateľov tieto zariadenia:
- Reštaurácie III. a IV. cenovej skupiny ........................................................... 40 stoličiek
- Vinárne .......................................................................................................... 70 stoličiek
- Kaviarne ........................................................................................................ 80 stoličiek
- Hostince ........................................................................................................ 90 stoličiek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom .......................................................................................................... 280 stoličiek
Súčasná stoličková kapacita približne zodpovedá ukazovateľom. V budúcnosti
predpokladáme vývoj zariadení a kapacít verejného stravovania v závislosti na zvyšovaní
počtu obyvateľov a dopytu po týchto kapacitách.
Novú stravovaciu kapacitu navrhujeme ako súčasť navrhovaného polyfunkčného
kultúrneho zariadenia (kultúrneho domu) na ihriskom.

VEREJNÉ UBYTOVANIE
V obci nie je v súčasnosti k dispozícii žiadna ubytovacia kapacita.
Obci do 5 000 obyvateľov prislúchajú podľa ukazovateľov tieto zariadenia:
1. Penzión

30 lôžok

2. Turistická ubytovňa / mládežnícky hostel/

40 lôžok

Navrhujeme v rámci objektu šatní a zväčšovania kapacity tribúny pri ihrisku
vybudovať ubytovaciu kapacitu 50 lôžok na úrovni penziónu. Predpokladáme aj vznik
ubytovacích kapacít v súkromí v rodinných domoch v rámci rozvoja turizmu, cykloturistiky
a agroturistiky. Touto formou predpokladáme zvýšenie ubytovacej kapacity najmenej o 20
lôžok.

KULTÚRA
V obci sa nachádzajú tieto kultúrne pamiatky:
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 R. k. kostol sv. Michala archanjela č. v ÚZPF 836/0 postavený v roku 1949 na mieste
pôvodného gotického kostola z roku 1339, ktorý vyhorel v roku 1947. V tomto prieskume nebol
predmetom skúmania rozsah dostavby a zachovania pôvodného kostola, ktorý vyhorel;
 v historických prameňoch sa uvádza oltár „Smrť Panny Márie“ z rokov 1515 – 1525 ako
rezbárske dielo z lipového dreva. Oltár bol pravdepodobne pôvodne inštalovaný v pôvodnom
kostole. V súčasnosti sa nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave;
 Socha na stĺpe – Immaculata č. v ÚZPF 11247/0 – socha Panny Márie z roku 1741, ktorý dal
zhotoviť šľachtic – rodák z Brusna Anton Paluška. Umiestnená je v centrálnej – historickej
polohe Brusna. V súčasnosti prebieha reštaurovanie z finančných prostriedkov fondu Pro
Slovakia, Ministerstva kultúry so spoluúčasťou obce.
● Pri základnej škole funguje knižnica, ktorá bola v obci založená už 24. februára 1864 ako
verejná cirkevná knižnica pri nedeľnej škole. Má bohatú históriu a má významný podiel na
vzdelanosti a kultúrnej úrovni obyvateľov obce. V súčasnosti je zlúčená s obecnou knižnicou
a obsahuje 18 000 zväzkov.
Vzhľadom na absenciu priestoru pre kultúrne akcie navrhujeme plochu pre
vybudovanie polyfunkčného kultúrneho zariadenia (kultúrneho domu) nad ihriskom
v západnej časti obce s kapacitou :
-

viacúčelovej sály 500 m2

-

klubov 200 m2

-

bistra 200 m2

Táto plocha umožní aj vybudovanie ďalších chýbajúcich zariadení občianskej
vybavenosti s kapacitou 300 m2 .

VÝROBA
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA /EA/
Počet
Miera
Sídlo
ekonomicky
ekonomickej
aktívnych obyv.
aktivity
ChrenovecBrusno
840
94,7

Odchádzajúci za prácou
Absentujúci
% podiel z EA
počet
47

5,6

Z prieskumu pracovných príležitostí v obci vyplýva, že v občianskej vybavenosti je
v súčasnosti 90 pracovných miest a v podnikateľských aktivitách 57 pracovných miest. Spolu 147
miest.
V obci žije v súčasnom období 840 obyvateľov v ekonomicky aktívnom veku. (840 – 147 =
693). Z ostatných 693 obyvateľov časť odchádza za zamestnaním mimo obec a do zahraničia
(cca 550), časť z nich sú samozamestnávatelia a časť je žien v domácnosti a nezamestnaných.
Počet odchádzajúcich za zamestnaním mimo obec i počet nezamestnaných sa priebežne mení
najmä v súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou krízou.
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Zoznam podnikateľských subjektov a živnostníkov podnikajúcich v obci,
počet zamestnancov a zameranie ich činnosti:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podnikateľský subjekt
počet zamestnancov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bono Trading, spol. s r.o. – veľkoobchod a maloobchod biliardového
príslušenstva
5
Garteam – výroba garníž
2
Gryff, s.r.o. – gáter a výroba nábytku
15
Happy pets, s.r.o. – veľkoobchod chovateľských potrieb
3
Kovex – umelecké kováčstvo
2
Krovon – montáž strešných krytín
1
Life agency – predaj ozvučovacej techniky, organizácia spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí
1
Pneuservis Hasák – predaj a výmena pneumatík
4
Romako-Roman Rybanský – obchodno-montážna firma
5
Stolárstvo Dozana – výroba eurookien, dverí a interiérov
10
Syntchem, spol. s r.o. – organická chémia
7
Wiesner Garden – záhradníctvo, okrasné dreviny
2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
57
Pre rozvoj výroby navrhujeme využívať predovšetkým areál bývalého Agrospolu na
západnom okraji Chrenovca, kde je dostatočná rezerva (cca 2500 m2) pre ďalšie
podnikateľské aktivity vo výrobe. Navrhujeme do tohto areálu umiestňovať iba také druhy
výrob, ktoré nebudú nepriaznivo vplývať obytné územie obce. Intenzifikáciou je možné
v tomto areáli zvýšiť počet pracovných miest o 50.
Pre rozvoj výroby má plošnú rezervu aj areál Gryff s.r.o., (cca 1000 m2), kde je možné
uvažovať s nárastom pracovných miest o 25.
Vo výhľade rezervujeme aj plochu v západnej časti obce pri železničnej trati, kde
bude nevyhnutné rešpektovať ochranné pásma vodného toku, dopravných, energetických
a telekomunikačných zariadení, prípadne zrealizovať ich preložky, čo mimoriadne zvýši
nárok na podmieňujúce investície.

PREHĽAD OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SLUŽIEB V OBCI:
ČÍSLO A NÁZOV VYBAVENOSTI A FIRIEM

POČET ZAMESTNANCOV
NÁVRH

STAV
1.COOP JEDNOTA SD 007

7

7

2.COOP JEDNOTA SD 008

3

3

3.MOHEN CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

10

10

4.MRAZENÉ VÝROBKY – JARMILA ĎURDINOVÁ

1

1

5.PIZZERIA HASÁK .

5

5

6.POSEDENIE U BLŠKY

3

3
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7.CORKY BAR

3

3

8.BVH KNAPEK OBČERSTVENIE
9.JUMBY BAR – VINÁREŇ / NÁVRH
REKONŠTRUKCIE NA DOM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB, PENZIÓN A DENNÝ STACIONÁR/
10.DOMÁCE POTREBY- HELENA BOBOKOVÁ
11.KNIHKUPECTVO – ALEXANDRA
ČERNÁKOVÁ
12.KADERNÍCTVO EVA

3
3

3
10

1
1

2
1

1

1

13.POHREBNÍCTVO - KVETINÁRSTVO

3

3

14.SLOVCHOV – ANNA PUVÁKOVÁ

1

1

15.AUTODOPRAVA – JOZEF FICEL

1

2

16.FIROFACH ROBERT FICEL

2

2

17.BONO TRADING

5

5

18.GARTEAM TIBOR TRGIŇA/PRENÁLOM/

2

2

19.HAPPY PETS /PRENÁJOM/

1

3

20.LIFE AGENCY /PRENÁJOM/

1

1

21.KOVEX – MILAN UHRIN

2

2

22.ING. DUŠAN HOMOLA – STATIKA A

3

3

23.BC JÁN TRGIŇA
24.ING. STANISLAV POLIAK – PROJEKČNO.INŽ. STAVEBNÁ ČINNOSŤ
25.INSTA – ONDREJOVIČ ĽUBOŠ

1
1

1
1

1

1

26.WEISNER GARDEN – TIBOR WEISNER

2

2

27.KROVOM – MILAN ONDREJKA

1

1

28.PNEUSERVIS HASÁK

1

4

29.ROMAKO – ROMAN RYBANSKÝ

1

5

30.SYNTCHEM

7

7

31.STOLÁRSTVO DOZANA – MILAN TRGIŇA

10

10

32.GRYF - VÝROBA NÁBYTKU

15

40

1

2

12
1

12
1

26

26

37.RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD

3

3

38.EXERCIČNÝ DOM
39.ZDRAVOTNÉ STREDISKO – AMBULANCIE
PRAKTICKEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH,
PRE DETI A DORAST, STOMATOLÓG

3
7

3
7

40.LEKÁREŇ HERBA

1

1

41.POŠTOVÝ ÚRAD

3

3

PROJEKTOVANIE STAVIEB,
SÚDNOZNALECTVO,OHODNOCOVANIE A
PORUCHY STAVIEB

33.ĽUBOŠ BELÁK STOLÁRSTVO
34.OBECNÝ ÚRAD
35.DR. MILAN BUČKO – PORADENSKÁ
PRÁVNA SLUŽBA
36.ZÁKLADNÁ ŠKOLA + MATERSKÁ ŠKOLA +
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ + ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

42.RÍMSKO KATOLÍCKY KOSTOL
43.DOM SMÚTKU V BRUSNE
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44.DOM SMÚTKU V CHRENOVCI
45.POLYFUNKČNÉ KULTÚRNE ZARIADENIE
/KULTÚRNY DOM, KLUBY, BISTRO/

10

46.OBCHOD A SLUŽBY

30

47.VÝROBA – AREÁL BÝV. AGROSPOLU

50

SPOLU

167

293

Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Dôležitú ekonomickú základňu v obci tvorí poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska pôda
tvorí 44,4 % výmery katastrov. Užívateľom poľnohospodárskych pozemkov je Agroprodukt
Slovakia, a.s. Handlová. Všetky pozemky sú využívané na rastlinnú výrobu. Živočíšna výroba
bola z územia obce v minulých rokoch vylúčená.
Veľký hospodársky význam majú tiež lesné pozemky, ktoré tvoria 47,8 % výmery katastrov.
Lesy patria do lesného hospodárskeho celku (LHC) Ráztočno I. a Ráztočno II. Lokalita
Chrenovské lazy patri do LHC Horná Štubňa.

REKREÁCIA
Územie obce Chrenovec-Brusno sa rozprestiera v Handlovskej kotline v údolnej nive rieky
Handlovka a po obidvoch stranách zvažujúcich sa svahov a prítokových brázd pohorí Žiar
a Vtáčnik. Údolná niva je pomerne úzka a ostatné územie obce má značne diferencovaný reliéf
s miernymi až prudkými údoliami a výbežkami vyvýšenín až k údolnej nive. Z hľadiska krajiny sa
jedná o údolnú až hornatú krajinu charakteru kultúrnej, urbanizovanej, poľnohospodárskej krajiny,
po okrajoch krajiny prírodnej, hornatej, s veľkým podielom lesných porastov. Typ krajiny v údolí je
s dominantou dopravných zariadení a urbanizácie – s obmedzeným využitím pre formy R a CR.
V tomto priestore je potenciál pre umiestnenie chýbajúcej športovej vybavenosti pre mládež a pre
dospelých nadväzne na areál základnej školy.
Súčasné využívanie územia pre rekreáciu a CR
Pre každodennú a koncotýždňovú rekreáciu obyvateľov obce v súčasnosti nie sú
vybudované samostatné zariadenia, okrem horárne v lokalite Švogrová, ktorá slúži na občasné
spoločenské piknikové akcie spojené s poľovníctvom a chaty v lokalite Chrenovské lazy.
Pre individuálnu rekreáciu a relax obyvateľov obce slúžia individuálne rekreačné chaty
(cca 15 chát) umiestnené na lesných a urbárskych pozemkoch. Väčšina obyvateľov pre relaxáciu
využíva pozemky a záhrady pri vlastných obydliach formou aktívneho oddychu pri záujmových
činnostiach, v bazénoch, altánkoch a pod.
Športové zariadenia pozostávajú z nového viacúčelového ihriska v areály základnej školy
a z futbalového ihriska na západnom okraji obce. Ubytovacie zariadenia pre voľný a viazaný
cestovný ruch v obci nie sú žiadne.
Kúpeľné územia – pobyt pri vode. V obci nie sú žiadne možnosti kúpania v kúpaliskách
alebo v prírodných nádržiach. Obyvatelia často využívajú komplexne vybudované stredisko
rekreácie a CR s kúpaliskom Remata, ktoré je vzdialené od obce cca 7,0 km a kúpaliská
v Prievidzi a v Bojniciach vzdialené 12 – 14 km.
Cykloturistika – pre cykloturistiku v súčasnosti nie sú vybudované cyklotrasy z Prievidze
smerom na Rematu a Handlovú.
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Dynamická rekreácia
Turistika – južným okrajom k.ú. obce je značená turistická trasa č. 8322, ktorá vedie
z Prievidze cez Hradec popod Jelení vrch (702 m n.m.), popod Malý gric (876 m n.m.) do
Handlovej. Cez severnú časť riešeného územia obce vedie značkovaný turistický chodník
č. 2308, ktorý vedie z obce Nedožery-Brezany do strediska Remata a do Handlovej. Ďalej
smerom severnejším je turistický chodník „Cesta hrdinov SNP“. Vedie z Fačkovského
sedla na Kremnické Bane a ďalej na hrebeň Nízkych Tatier. Tento jeden z najznámejších
a najdlhších turistických chodníkov na Slovensku prechádza cez lokalitu obce –
Chrenovské Lazy.
Zo zastavaného územia obce nie sú označené turistické trasy, ktoré by viedli na uvedené
značkované chodníky. Najbližšie takýto značkovaný chodník od cesty I/50 je z obce Ráztočno.
Navrhujeme vybudovať značkované chodníky z centra obce smerom južným aj
severným s napojením na existujúce trasy č. 8322 a 2308.
Podmienky pre každodennú a koncotýždňovú rekreáciu.
Nezastavané územie obce, hlavne v okrajových polohách severne okolo potoka
Kolárová a v lokalite Chrenovské lazy, južne v lokalite Švogrová – Jelení vrch (702 m n.m.)
poskytuje potenciály pre určité formy rekreácie a cestovného ruchu, predovšetkým
poľovníctvo, zbieranie húb, relaxačný pobyt v prírode spojený s horskou a podhorskou
turistikou, ozdravovacie a výchovno-vzdelávacie pobyty v prírode. Nezastavané územie
obce tiež poskytuje dostatočný potenciál pre podnikateľské formy zariadenia vidieckej
turistiky, agroturistiky, ubytovaním v súkromí a vytváranie piknikových zariadení.
Obec Chrenovec-Brusno s veľkými potenciálmi krajiny má možnosti aj pre rozvoj
prímestskej rekreácie, pre mesta Prievidza a Handlová.
Pobytová rekreácia
Okrem kapacity uvedenej v kapitole verejné ubytovanie (penzión 50 lôžok pri
ihrisku) navrhujeme rozšírenie ubytovacích kapacít na 60 lôžok v rekreačnom areáli
Švogrová vo forme rekreačných chát.

ZELEŇ V OBCI
Podstatnou a všestranne sprírodňujúcou zložkou urbanizovanej krajiny je zeleň, ktorá tvorí
dominantnú a významnú priestorovú zložku v celkovom obraze obce a krajiny. V obci je dôležité
uplatnenie jej funkcií najmä ekologického a sociálneho charakteru. Pôsobí na zlepšovanie klímy,
produkuje kyslík, absorbuje škodlivé látky z ovzdušia, znižuje hladinu hluku a imisií, ionizovaním
ovzdušia pozitívne ovplyvňuje jeho fyzikálny stav, poskytuje priestor a vhodné podmienky na
rekreáciu a zotavenie obyvateľov, kompozične a esteticky dotvára obec, priaznivo pôsobí na
fyziologický a psychický stav človeka.
V urbanizovanom prostredí kladieme dôraz kladieme dôraz na funkciu zelene pozitívne
ovplyvňujúcu ľudský organizmus. Sleduje sa najmä:
- podiel zelene na území obce
- plošné zastúpenie zelene
- prepojenosť zelených plôch do priľahlej krajiny
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Ukazovatele zelene
Umiestnenie zelene

Plocha zelene

Verejné priestranstvá + obecný park

2,0 ha

Poznámka

Parčíky pri školských a zdravotníckych zariadeniach 2,5 ha
Cintoríny

1,5 ha

Zeleň výrobných areálov

3,0 ha

Zeleň pri bytových domoch

0,5 ha

Zeleň záhrad rodinných domov
(okrasné záhrady + ovocné sady

23,0 ha

Spolu

32,5 ha

Štandardy zelene v obciach do 5000 obyvateľov
Zeleň

Ukazovateľ

Štandard pre obec

Verejné priestranstvá
Obytné územie
- okrasné záhrady pri rodinných
domoch
Občianska vybavenosť
- verejné a ubytovacie budovy
- predškolské budovy a areály
- školské budovy a areály
- športové areály
- kultúrne a vzdelávacie centrá
- obchodné a nákupné budovy
Výrobné areály
- izolačná zeleň

m2/obyvateľ
-„m2/rodinný dom

8
10
100

m2/obyvateľ
m2
m2/dieťa
m2/žiak
% zastavanej plochy
hĺbka parkových úprav
rozloha v ha
% celkovej plochy
minimálny pás v m

12
do 200
25
40
50
1 - 2 násobok výšky budovy
do 1 ha
15 -30
5

V podmienkach obce Chrenovec-Brusno je prevládajúcou formou zeleň okrasných
a produkčných záhrad pri rodinných domoch, ktorá predstavuje 19,68 ha.
Významnú zložku tvorila sprievodná zeleň vodných tokov, ktorá bola pozdĺž toku Handlovky
odstránená v rámci odstraňovania škôd po povodni v auguste 2010.
V obci nie je vybudovaný žiadny verejný park. Verejná zeleň má v súčasnosti výmeru 0,02
ha.
Návrh verejnej zelene
Navrhujeme plošné rozšírenie verejnej zelene:
- o park v historickom jadre Chrenovca na parcele č. 173/1,
- o malý park v historickom jadre Brusna pri stĺpe Immaculaty,
- o park nad ihriskom na časti parcely č. 369/1 medzi navrhovaným kultúrnym
domom a navrhovanými viacbytovými domami
- o park na parcele č. 535/6 medzi cestou I/50 a tokom Handlovka.
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Okrem toho navrhujeme vybudovanie parku na parcele č. 537/1 medzi budovou
Základnej školy a tokom Handlovka, ktorý bude súčasťou školského areálu, bude však
čiastočne prístupný aj verejnosti pri rôznych kultúrnych podujatiach.
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci likvidácie následkov povodne v auguste 2010
boli odstránené brehové porasty toku Handlovky v zastavanom území obce, navrhujeme
obnovenie týchto porastov výsadbou vhodných druhov stromov a krovín.
Návrh izolačnej zelene
Po celom obvode areálu bývalého Agrospolu navrhujeme vysadiť pás stromovej
a krovinnej zelene široký 5 m, s vhodnou druhovou skladbou drevín. Podobne navrhujeme
vysadiť pás izolačnej zelene aj okolo areálu firmy Gryff s.r.o.
SLUŽBY
Pre služby nie sú určené kritériá ani ukazovatele. Ich fungovanie určuje dopyt na trhu.
V poslednom období vzniklo a vzniká celý rad nových služieb, ktoré súvisia s vedecko-technickým
pokrokom, s dynamickým rastom informačných technológií a s prechodom na trhové
hospodárstvo.
Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) do funkčnej zložky
služieb sú zaradené tieto služby :
· činnosti v oblasti nehnuteľností (kupovanie, predávanie a prenájom vlastných nehnuteľností,
sprostredkovanie činnosti s nehnuteľnosťami, realitné kancelárie, správa nehnuteľností)
· prenájom strojov a zariadení bez obsluhy (prenájom automobilov, iných pozemných
dopravných prostriedkov, vzdušných, vodných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych,
stavebných, kancelárskych strojov a počítačov)
· prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
· počítačové a súvisiace činnosti (poradenská služba - hardware a software, spracovanie
údajov, činnosti súvisiace s databázami, oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov)
· iné obchodné služby (právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, činnosti účtovnej
evidencie, architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, činnosti
reklamy, sekretárske a prekladateľské činnosti apod.)
V kontexte s údajmi o službách, ktoré zisťuje a publikuje Štatistický úrad SR, boli do
návrhu vybrané nasledovné druhy služieb:
· služby spolu (OKEČ 70-93), z toho
· činnosti v oblasti nehnuteľností (OKEČ 70)
· prenájom strojov a zariadení bez obsluhy, prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre
domácnosť (OKEČ 71)
· počítačové a súvisiace činnosti (OKEČ 72)
· iné obchodné služby (OKEČ 74)
· ostatné služby (OKEČ 93)
V oblasti služieb došlo k dezintegrácii pôvodných organizačných a riadiacich štruktúr štátneho a
družstevného sektora.
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Služby - výber ukazovateľov
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Sprostredkovanie činnosti s nehnuteľnosťami
Realitné kancelárie
Prenájom
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre
domácnosť
Počítačové a súvisiace činnosti
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača,
Dodávanie programového vybavenia
Spracovanie údajov,
Činnosti súvisiace s databázami
Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov
Iné obchodné služby
Právne, daňové a podnikateľské poradenstvo
Architektonické a inžinierske činnosti, technické
poradenstvo
Činnosti reklamy
Sprostredkovanie a nábor pracovnej sily
Rôzne obchodné činnosti
Ostatné služby
. Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť

●
●
●
●
●
●
º
●
●
●
●
●
º
º
º
●
●
●
●

Poznámka:
● odporúčaná potreba vybavenosti
º alternatívne doplnenie vybavenosti
Na rozvoj obchodu a služieb je vyčlenená plocha východne od areálu základnej
školy, historické námestie v Chrenovci a v historickej časti Brusna v rámci navrhovaného
vyčlenenia centrálnej zóny obce. Pri dodržaní regulatívov je možné využiť na tento účel aj
prízemia rodinných domov v prípade rodinných firiem.

Prehľad občianskej vybavenosti obsahuje mapka priložená na konci tejto textovej časti ÚPN..
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B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zastavané územie obce je vymedzené hranicou zastavaného územia určenou k 30. IX.
1966, rozšírenou hranicou zastavaného územia určenou k 1. 1. 1990, skutočne zastavaným
územím k 1. 1. 2010 a navrhovaným rozšírením zastavaného územia týmto územným plánom
v severozápadnej, severnej a východnej časti Chrenovca a v južnej časti Brusna..

B.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH
PREDPISOV
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V riešenom území sú legislatívne vymedzené tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené
územie. Pri realizácii navrhnutého rozvoja obce postupovať v súlade s požiadavkami príslušných
správcov:
Ochranné pásmo letiska
Do juhovýchodnej časti riešeného územia zasahujú ochranné pásma letiska Morovno
stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-10011981 zo dňa 28.10.1981.
Z vyhlásených ochranných pásiem letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Morovno a
predpisu L 14 Z - Letiská. pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom
hospodárstve vyplývajú nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov apod. je stanovené:
• ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 477 m n.m.B.p.v.
Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékol'vek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho
letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
• ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť
riešené podzemným káblom).
V zmysle §28 ods. 3 a §30 zákona Č. 14311998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký úrad SR dotknutým
orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v
ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré
by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký
úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
• ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť
vyššie popísané ochranné pásma Letiska Morovno,
• stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
• zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
•iadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
Na základe požiadavky Leteckého úradu SR boli vyššie uvedené pripomienky a obmedzenia
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z hľadiska záujmov civilného letectva zapracované do textovej aj výkresovej časti územného
plánu ako regulatívy priestorového a funkčného využitia územia.
Ochranné pásma vodných tokov


obojstranné ochranné pásmo 10, 0 m od brehovej čiary vodohospodársky významného toku
Handlovka – do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, cestné
komunikácie, žiadne pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky
obhospodarovať – v zmysle ust. § 50 vodného zákona je vlastník pobrežných pozemkov
v ochrannom pásme povinný umožniť správcovi toku výkon jeho oprávnenia (údržba
a kontrola). Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodným tokom musia byť
riešené podľa STN 73 6822 – Križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi a akékoľvek
stavebné aktivity v ochrannom pásme tokov musia byť prerokované so správcom toku
a povodia.



obojstranné ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary vodných tokov Hrabovský, Kolárová,
Chrenovský, Jalovský a Jelení s ich prítokmi. Na pobrežných pozemkoch nie je prípustná
orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim
vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Zachovať prístup mechanizácie správcu
vodného toku k pobrežným pozemkom.



V záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so
zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

Ochranné pásmo ciest a železnice


ochranné pásmo navrhovanej rýchlostnej cesty R 2 stanovené mimo zastavaného územia
(v extraviláne) 100 m a v zastavanom území (v intraviláne) 50 m od osi komunikácie –
ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,



ochranné pásmo cesty I. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 50 m
od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,



ochranné pásmo ciest III. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 20 m
od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,

→

ochranné pásmo železnice (dráhy) vymedzené v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. 60 m od
osi krajnej koľaje. Stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy podlieha dodržaniu
ustanovení zákona č. 164/1966 Zb. Novo navrhované križovania cestnej komunikácie so
železničnou traťou riešiť mimoúrovňovo. Navrhované objekty a stavby podľa ich účelu
žiadajú Železnice SR Bratislava situovať v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli
umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hluku zo železničnej dopravy platnej
pre príslušný objekt, stavbu a územie v zmysle príslušných noriem, zákonov a predpisov.
Stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.
513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení niektorých zákonov
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Ochranné pásmo plynovodov


ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej
časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia:
o 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
o 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
o 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
o 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
o 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
o 8 m pre technologické objekty



bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej
časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia:
o 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území
o 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350
mm
o 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350
mm
o 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm
o 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm
o 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm
o 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm
o 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
o určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri
plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe

Ochranné pásma elektrických vedení a telekomunikácií


ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
o od 1 kV do 35 kV vrátane: 1.m pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných
priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných
priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m
o od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
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o od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
o od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
o nad 400 kV 35 m
o v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
-

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

-

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia

-

vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť
prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch
stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa
vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického
vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)



ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m



ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:
o 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
o 3 m pri napätí nad 110 kV
o v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto
vedením je zakázané:



-

zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažné mechanizmy

-

vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť
a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu

ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004
Z. z., § 36:
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o s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
o s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
o s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na
výmenu technologických zariadení
o v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej
stanice


-

ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej
siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy
vedení technického vybavenia
Pri realizácii stavieb a zemných prác s nimi spojených dodržiavať podmienky správcu siete
súvisiace s vytýčením a umiestnením PTZ.

Ochranné pásma vodovodov a kanalizácií


ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia, priemeru DN 500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia
→ ochranné pásmo skupinového vodovodu 4 m od vonkajšieho okraja potrubia na
obidve
strany.
Pásma hygienickej ochrany


ochranné pásmo cintorínov (pohrebísk) v zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov – 50 m – v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať
budovy

Ochranné pásmo lesa


ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch



V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať dotknutý orgán
štátnej správy (Obvodný lesný úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 odst. 2 zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavieb a o využití územia vo
vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov.

B.10. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OBRANA ŠTÁTU
V katastrálnom území obce nie sú evidované objekty a inžinierske siete vojenskej správy.
Z hľadiska vojenskej dopravy zabezpečiť najmä nepretržitú prevádzku na ceste I/50 a na
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komunikáciách
vznesené.

III. triedy. Ďalšie zvláštne požiadavky pre obec Chrenovec-Brusno neboli

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA
Problematiku civilnej ochrany obyvateľstva riešime v zmysle § 140a zákona č. 50/76
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s §
6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 1, písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyplývajúcich z
ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok.

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich so záujmov obrany štátu a civilnej
ochrany.
Civilná ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života,
zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a prijímaní opatrení na
znižovanie rizik ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí. Ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania úloh a
opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku slúži kategorizácia územia, ktorej
kritériami sú:
- zdroje ohrozenia
- počet obyvateľov
- dopravné uzly
- kumulácia predchádzajúcich kritérií (kumulácia priemyselných a obytných zón, vedenie
prepravných trás cez obytné zóny). V obci v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie
zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých
úkrytov budovaných svojpomocne, pre ukrytie obyvateľstva slúžia pivničné priestory. V rámci
navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude
riešiť v pivničných priestoroch obytných objektov, a zariadení občianskej vybavenosti.
V zmysle Nariadenia vlády 565/2004 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z.z.) čl. I, Zaradenie územia do jednotlivých
kategórií podľa územných obvodov Slovenskej republiky sa zaraďuje územný obvod
Prievidza do kategórie II.
Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva podľa kategorizácie územia Slovenskej
republiky vyplývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre
obdobie vojny a vojnového stavu v územných obvodoch takto:
a) na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,
d) na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb
v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a v bytových
domoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch.
ďalej:
- v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č . 388/2006 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej
ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č . 442/2007 Z. z., budú
zabezpečené obcou všetky povinnosti, ktoré z uvedenej vyhlášky pre obec vyplývajú
- v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z.
o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení
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vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 444/2007 Z. z., budú zabezpečené obcou všetky povinnosti, ktoré z uvedenej
vyhlášky pre obec vyplývajú
- v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č . 533/2006 Z. z. o podrobnostiach
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č . 445/2007 Z. z.. budú zabezpečené obcou všetky povinnosti, ktoré z
uvedenej vyhlášky pre obec vyplývajú
Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný
orgán ochrany a obec.
POŽIARNA OCHRANA
Protipožiarnu ochranu v obci zabezpečujú Hasičské a záchranné zbory Prievidza,a
Handlová ktoré sú schopné zahájiť činnosť do 10 minút od nahlásenia požiaru, alebo inej
mimoriadnej udalosti.
Požiarna ochrana je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z., o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, s vyhláškou č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, a s
vyhláškou č. 699/2004 Z. z.,o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
Obec má
vybudovaný verejný vodovod s hydrantmi v predpísanej vzdialenosti od seba. Obcou preteká
rieka Handlovka, z ktorej je možné čerpať vodu na hasenie požiarov.
Priestorová štruktúra a navrhované dimenzie komunikácií zabezpečujú dobrú
dostupnosť pre zásahové vozidlá požiarnej ochrany
Pri zmene funkčného využívania územia musia byť riešené požiadavky vyplývajúce zo
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č.314/2001 v znení zákona č.
562/2005 Z. z. o ochrane pred požiarmi, s vyhláškou č. 94/2004 Z. z. a s predpismi platnými
v čase realizácie jednotlivých stavieb.
OCHRANA PRED POVODŇAMI
Obec má schválený povodňový plán, ktorý obsahuje činnosti a povinnosti v prípade
hroziacich, resp. reálnych záplav. Podľa neho bolo postupované počas záplav v auguste 2010.
Z hľadiska ďalšej výstavby a rozšírenia zastavaného územia je v rámci zabezpečenia
územia proti záplavám vylúčená akákoľvek obytná výstavba v údolnej nive Handlovky.

B.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH
OPATRENÍ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Územný plán vytvára predpoklady najmä pre nasledovné okruhy cieľov, ktoré sú
zabezpečované príslušnými opatreniami:
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMIA
Celé záujmové územie je podľa § 12, zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, v prvom stupni ochrany.
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Osobitne chránené časti prírody
V riešenom území sa nevyskytujú a ani sa nenavrhujú na vyhlásenie žiadne osobitne chránené
časti prírody.
Chránené stromy
Nenachádzajú sa v riešenom území
Územia siete NATURA 2000:
- Územia európskeho významu: nenachádzajú sa.
- Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre-Správa CHKO
Ponitrie v liste č.222/10 zo dňa 15.3.2010 odporúča do textovej /i mapovej ako návrh/ časti
územného plánu obce doplniť informáciu o navrhovanom území európskeho významu
SKUEV0585 Žiar, ktoré bolo navrhnuté na doplnenie slovenských ÚEV. Ide o malú časť
lesných porastov severovýchodne od obce, ktorá nie je riešením územného plánu dotknutá..
Chránené vtáčie územia: nenachádzajú sa
Prvky ÚSES
Atlas krajiny SR definuje mimo riešeného územia nadregionálne prvky ÚSES a rieku Nitru
uvádza ako nadregionálny hydrický biokoridor (AK SR, 2002). Najbližší prvok nadregionálneho
ÚSES situovaný mimo riešeného územia je terestrický biokoridor tiahnúci sa lesnými porastmi po
hrebeni pohoria Kremnické Vrchy - Vtáčnik – (Bin) biokoridor nadregionálneho významu. V
dokumente RÚSES bolo navrhnuté prekategorizovanie
na regionálny biokoridor (Bir) a
nadregionálne biocentrum Vyšehrad v obci Vyšehradné.
- Podľa platného regionálneho ÚSES /ÚPN VÚC TN kraja/. KÚŽP na území eviduje 2 terestrické
regionálne biokoridory, jeden juhozápadne a druhý severovýchodne od obce, oba vedú úpätnými
svahmi.
- V mapovej časti územného plánu je doplnená kostra RÚSES o vyššie spomenuté biokoridory.
Vo vyznačení prvkov kostry MÚSES v mape /vrátane legendy/ sú označené jednotlivé prvky ako
navrhované. Ide o návrh tejto lokálnej kostry bez vypracovania oficiálneho dokumentu ÚSES
podľa § 22 ods.9 písm. b/ zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov /ÚSES je dokumentácia Štátnej ochrany prírody/.
Európsky významné biotopy
V severnej a južnej časti záujmového územia na lesnom pôdnom fonde nachádzajú
európsky významné biotopy Ls 4-Lipovo-javorové sutinové lesy ako prioritný biotop, Ls 5.1Bukové a jedl'ovo-bukové kvetnaté lesy a Ls 5.2-Kyslomilné bukové lesy.
Na lesnom pôdnom fonde v severnej časti územia sa nachádza biotop národného
významu Ls 2.1- Dubovo-hrabové lesy karpatské. V tejto časti do riešeného územia okrajovo
(cca 10 ha) zasahuje navrhované územie európskeho významu "Žiar". PozdÍž vodného toku
Handlovka evidujeme prioritný biotop európskeho významu Ls 1.3-Jaseňovo-jelšové
podhorské lužné lesy. Mimo lesného pôdneho fondu sa v území nachádzajú lúčne biotopy Lk
1-nížinné a podhorské kosné lúky (biotop európskeho významu) a pozdÍž vodných tokov Lk
S-vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, Lk 6-podmáčané lúky horských a
podhorských oblastí ako biotopy národného významu s možným výskytom chránených
druhov flóry.
Na zásah do biotopov je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 1 zák.
č.543/2002 Z.z. v znení neskorších zákonov, podľa ktorého každý, kto zamýšľa zasiahnuť do
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biotopu európskeho významu a národného významu spôsobom, ktorý môže biotop poškodiť
alebo zničiť, je povinný vyžiadať si súhlas obvodného úradu ŽP. Ak zásahom dôjde k poškodeniu
alebo zničeniu biotopu, žiadateľ je povinný uskutočniť primerane náhradné revitalizačné
opatrenia. Pri výsadbe je potrebné uprednostniť pôvodné druhy drevín.
V prípade akéhokoľvek územného konania spojeného so stavebnou činnosťou na
daných plochách je potrebné zabezpečiť identifikáciu biotopov za prítomnosti pracovníkov ŠOP
SR, Správy CHKO Ponitrie.
Tvorba krajiny je riešená v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, posilnená je jej
stabilita a diverzita. Vzhľadom na súčasnú krajinnú štruktúru, oslabená krajina si vyžaduje
koordinovaný a ucelený systém opatrení na zvýšenie biodiverzity krajiny a obohatenie jej
štruktúry:
- v rámci agroenvironmentálneho programu zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu
prvkami vegetácie vo forme biokoridorov.
- zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie pozdĺž tokov a ciest v krajine.
- doplnenie vegetácie - pre kompozičné dotvorenie štruktúry obce. Navrhujeme doplnenie
stromoradí v krajine, brehovej, plošnej a rozptýlenej zelene.
- založenie nových prvkov ÚSES. Výsadbu nových prvkov vegetácie navrhujeme riešiť v súlade
s projektmi pozemkových úprav, v súlade s podmienkami a požiadavkami ochrany prírody a
ÚSES.
- koordinovať rozvojové projekty s trvalou výsadbou zelene
- Pri zásahu do vyššie uvedených biotopov postupovať podľa platnej legislatívy o ochrane
prírody a krajiny, týkajúcej sa náhradných revitalizačných opatrení. Pri doplňovaní
vegetácie v území, pri rekonštrukcii stávajúcich a zakladananí nových plôch zelene
navrhujeme zamerať sa výhradne na stanovištne vhodné dreviny a kroviny .
- Na plochách trvalých trávnych porastov, ktoré sú súčasťou navrhovaných plôch rozvoja obce
severne, západne a východne od zastavaného územia obce, ako aj na plochách TTP,
navrhovaných na rozvoj rekreácie v južnej časti k.ú. Brusno, je pravdepodobný výskyt biotopov
európskeho významu.
- Na ploche rozvoja obce , ktorá je v súčasnosti využívaná ako les východne od obce
Chrenovec, je evidovaný výskyt biotopu európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové
podhorské lužné lesy, ktorý sa nevyskytuje na ploche lesného porastu celoplošne.
- V prípade územného konania spojeného so stavebnou činnosťou na týchto plochách
zabezpečiť identifikáciu biotopov za prítomnosti pracovníkov štátnej ochrany prírody a zástupcu
investora a ďalej postupovať v zmysle § 6 zák. č.543/2002 týkajúceho sa náhradných
revitalizačných opatrení.

B.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE
1. Širšie dopravné vzťahy
Širšie dopravné vzťahy obce Chrenovec - Brusno sú podmienené dopravnými väzbami na sídelnú
štruktúru Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Z hľadiska medzisídelných väzieb sú
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najvýraznejšie väzby na mestá Handlová, Prievidza, na obce Ráztočno, Lipník, Veľká Čausa,
Malá Čausa, s ktorými má priame dopravné prepojenie.
Základnými druhmi dopravy sú doprava cestná a čiastočne železničná.
V cestnej doprave je pripojenie riešeného územia na širšie dopravné vzťahy zabezpečené hlavne
cestou I. triedy I/50, umožňujúcou prepojenie na krajské mesto Trenčín a na Zvolen a následne
na Banskú bystricu. Doplňujúcu dopravnú funkciu má cesta III/050266, ktorá má miestny význam,
umožňuje pripojenie na cestu I/50 v smere na Veľkú Čausu.
Obsluhu riešeného územia železničnou dopravou zabezpečuje železničná trať Prievidza –
Handlová.
Návrh
Záujmového územia obce Chrenovec - Brusno sa dotýka plánovaná rýchlostná cesta R2.
V I. polroku 2012 bude vypracovaná technická štúdia v úseku Nováky – Žiar nad Hronom,
ktorá rieši vedenie navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R2 navrhovanej kategórie R
24,5/120 podľa STN 73 61 01 mimo záberu cesty I/50. Podľa tejto štúdie bude prebiehať
rýchlostná cesta R2 južne od obce mimo zastavaného územia obce.
Železničnú dopravu bude aj naďalej zabezpečovať železničná trať Prievidza – Handlová v
súčasej podobe.
2. Prepravné vzťahy
Prepravné vzťahy sú orientované najmä na Prievidzu a Handlovú, v širšom vzťahu na Trenčín,
Banskú Bystricu a Nitru s najväčšou záťažou na cestnú dopravu. Dopravné objemy sú sústredené
na cestu I. triedy I/50. Vývoj zaťaženia cestnej siete na vybranom úseku :
Cesta I/50, sčítací profil 92110 v úseku Chrenovec – Brusno
zaťaženie r. 2000
Celkový počet vozidiel 6518
Nákladné vozidlá
1063
Osobné vozidlá
5429
Jednostopové vozidlá 26

zaťaženie r. 2005
9536
1583
7925
28

Porovnanie vývoja zaťaženia vybraného úseku za sledovaných 5 rokov :
- Nárast celkového počtu vozidiel o 46 %
- Nárast počtu nákladných vozidiel o 49 %
- Nárast osobných vozidiel o 46 %
- Nárast jednostopovych vozidiel o 8 %
Vývoj intenzity dopravy za posledných 5 rokov ukazuje na značný nárast intenzity dopravného
zaťaženia (skoro až o 50 %!) a na veľmi rovnomerný nárast počtu osobných a nákladných
automobilov v skladbe dopravného prúdu. Intenzita jednostopových vozidiel vykazuje v tomto
sčítacom profile stagnáciu nárastu.
Návrh
Vo vývoji motorizácie predpokladáme v nárast stupňa automobilizácie do hodnoty
1:3,5 so zvýšením hybnosti obyvateľstva v individuálnej automobilovej doprave voči
cestnej hromadnej doprave. Prepravné vzťahy sú orientované najmä na cestu I/50 v smere
na Prievidzu a Handlovú a v širších súvislostiach v smere na Nitru, Trenčín (s napojením
na diaľnicu D1) a Žiar nad Hronom - Zvolen.
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3. Cestná doprava
Cesta I. triedy I/50
Hlavný dopravný ťah pre riešené územie predstavuje cesta I. triedy I/50, ktorá zabezpečuje
dopravné väzby obce na Prievidzu a Handlovú, v širších súvislostiach na Trenčín a Žiar nad
Hronom. V riešenom území bola cesta prebudovaná a homogenizovaná na kategóriu C 11,5/80.
Cesta I/50 prechádza priamo zastavaným územím obce, kde ako komunikácia funkčnej triedy B1
v kategórii MZ 14/60 tvorí cestný prieťah obcou.
Prieťah cestnej komunikácie je z hľadiska životného prostredia líniová závada. Táto cesta má
nepriaznivý dopad na obytné územie hlučnosťou, znečisťovaním ovzdušia a bezpečnosti
chodcov.
Z tohto dôvodu objednal Obecný úrad v roku 2008 Dopravnú štúdiu riešenia križovatky na ceste
I/50 pri Obecnom úrade, ktorej účelom je zabezpečiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez
cestu I/50 a zároveň zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Štúdia je spracovaná
v štyroch alternatívach (A,B,C,D).
Návrh
Príslušnej STN vyhovuje najlepšie úprava v centre obce podľa variantu D, ktorý
navrhujeme čo najskôr z hľadiska bezpečnosti chodcov zrealizovať. Trasa cesty I/50 si
vyžaduje iba priebežnú údržbu.
Cesta III. triedy III/050266
Cesta III/06344 v trase - križovatka s I/50 Veľká Čausa - križovatka s I/50 Ráztočno tvorí
doplňujúcu dopravnú funkciu. Cesta III/050266 prechádza priamo zastavaným územím obce a
ako komunikácia funkčnej triedy B3 tvorí cestný prieťah obcou.
Návrh
Cesta III/06344 je v trase jestvujúceho prieťahu vybudovaná v zastavanom území
v kategórii MOK 7,5/50 v zmysle STN 73 6110 a mimo zastavaného územia v kategórii C
7,5/70 v zmysle STN 73 6101, čo sú aj jej výhľadové kategórie.
Miestne komunikácie v zastavanom území
Funkčná trieda :
Všetky miestne komunikácie zatrieďujeme v zmysle STN 73 6110 do funkčnej triedy C3 –
obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územia vo vnútri obytného útvaru. Miestne
komunikácie majú asfaltový povrch, niektoré povrchy komunikácií sú však značne poškodené
výstavbou inžinierskych sietí.
Kategórie :
Cesty sú vybudované zväčša v nenormových kategóriách typu MOK v zmysle STN 73 6110.
Vybudované sú v šírke vozovky od 3,00 do 6,00 m. Na koncoch zaslepených miestnych
komunikácií chýbajú obratiská. Miestne komunikácie v nových zástavbách sú vybudované už
v kategóriách typu MO 6,0/30 až MO 7/30.
Návrh
Vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stav v Chrenovci, kde je dopravný systém založený
iba na jednom prístupe z cesty I/50 a z Brusna cez úzky most ponad Handlovku,
navrhujeme vytvorenie druhého obslužného okruhu vybudovaním nového mosta cez
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Handlovku s dvomi jazdnými pruhmi a chodníkmi pre chodcov a cyklistov vo východnej
často Chrenovca a v nadväznosti naň - v trase existujúcej účelovej komunikácie.
- Vybudovanie novej obslužnej komunikácie východne od areálu Základnej školy v
kategórii MO 7/30 v zmysle STN 73 6110, podjazdu pod železničnou traťou a dobudovaním
dopravného prepojenia smerom ku kostolu - v trase existujúcej účelovej komunikácie komunikáciou v kategórii MO 7/30 v zmysle STN 73 6110.
- Podjazd pod železničnou traťou a cestu I/50 navrhujeme prepojiť ešte ďalšou trasou
miestnej komunikácie. Navrhuje sa miestna komunikácia (v trase existujúcej poľnej cesty)
kategórie MO 7/30 od podjazdu pod železničnou traťou východným smerom v koridore
medzi železničnou traťou a Handlovkou s napojením na cestu I/50 v mieste pred mostom
cez Handlovku. Dĺžka komunikácie je 560 m.
V rozvojových lokalitách navrhujeme prístupové komunikácie a mosty vybudovať v
kategórii MO 7/30. Jedná sa o tieto úseky:
- prístup k lokalitám č. I. a II. pozdĺž západnej strany výrobného areálu v dĺžke 200 m
- obslužná komunikácia v lokalite č. I. V dĺžke 660 m
- obslužná komunikácia v lokalite č. II. V dĺžke 350 m
- obslužná komunikácia v lokalite č. III. V dĺžke 60 m
- obslužná komunikácia v lokalite č. III. V dĺžke 60 m
- rozšírenie mosta a premostenie železnice v centre v dĺžke 70 m
- chodník k bývalej materskej škole v dĺžke 140 m
- nový most cez Handlovku pri základnej škole, pojazd pod železničnou traťou a
rekonštrukcia účelovej komunikácie po východnej strane základnej školy smerom ku
kostolu.
- obslužná komunikácia v lokalite č. XVI. v dĺžke 290 m
- rekonštrukcia existujúcej účelovej komunikácie v lokalite č.XVIII. v dĺžke 180 m
Miestne komunikácie mimo zastavaného územia
Ide o komunikácie, ktoré sprístupňujú jednotlivé časti katastrálneho územia obce mimo
zastaveného územia a slúžia najmä pre sprístupnenie jednotlivých častí chotára
poľnohospodárskymi vozidlami a lesnou technikou.
Rozdeľujeme ich na spevnené (asfaltové alebo štrkové) a nespevnené poľné a lesné cesty. Vývoj
v posledných rokoch poukazuje na iba sporadickú údržbu týchto komunikácií.
Návrh
Vzhľadom na značne pretiahnutý tvar katastrálneho územia Chrenovec – Brusno tvoria
účelové komunikácie významnú časť miestnych komunikácií. Navrhujeme najmä
priebežnú údržbu komunikácie vychádzajúcej z Brusna južným smerom, ktorá
sprístupňuje rekreačnú lokaliru Švogrová.
4. Pešie komunikácie a priestranstvá
V obci je vybudovaný naprieč obcou významný peší ťah v dĺžke 350 m, ktorý v značnej miere
prispieva k bezpečnosti chodcov a najmä detí dochádzajúcich do školy. Peší ťah vedie od cesty
III/050266 k ceste I/50, kde sa rozdvojuje k autobusovej zastávke a pokračuje mimoúrovňovým
križovaním pod cestou I/50 ďalej premostením cez tok Handlovky k základnej škole. Od školy
pokračuje ďalej mimoúrovňovým križovaním nad železničnú trať a pripája sa k miestnej
komunikácii.
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Peší ťah pozdĺž cesty I/50 : v úseku cesty od križovatky s cestou III/050266 po premostenie s
potokom je vybudovaný jednostranný chodník. Dĺžka chodníka je 330 m.
Chodníky pri miestnych komunikáciách: Chodníky sú vybudované iba na štyroch miestnych
komunikáciách. Rešpektovaný je chodník pozdĺž východnej strany zastavaného územia časati
Chrenovec /cez parcelu č.695/17 a 611/3/ na cintorín.
c/ pešie priestranstvá : V obci nie sú vybudované žiadne väčšie plochy pre peších.
Návrh
Navrhujeme dobudovanie chodníkov pozdĺž existujúcich miestnych komunikácií, všade,
kde to terénne podmienky a existujúca zástavba dovoľuje. Okrem toho navrhujeme
vybudovanie prepojovacieho chodníka od mosta ponad Handlovku v centre Chrenovca po
bývalý objekt materskej školy parcelami č.17, 18 a 24.
5. Statická doprava
a/ Parkovacie plochy
sú vybudované pri objektoch občianskej vybavenosti :
cintorín
pre 6 osobných automobilov, tu je možnosť rozšírenia parkoviska
reštaurácia Donna
pre 8 osobných automobilov, iba štrkové parkovisko
pri predajni Jednota
pre 30 osobných automobilov
Obecný úrad
pre 20 osobných automobilov
ihrisko
pre 4 osobné automobily, možnosť rozšírenia pri prístupovej ceste
Kultúrny dom + škôlka
pre 10 osobných automobilov
Areál bývalého Agrospolu – administratíva pre 5 osobných automobilov
Areál bývalého Agrospolu – strojný park
pre 20 osobných automobilov
Na pozemkoch existujúcich rodinných domov pre 441 osobných automobilov
Celkom je na území obce v súčasnosti 6+8+30+20+4+10+5+20+441 = 544 parkovacích miest.
Návrh
Navrhované parkovacie plochy sú riešené:
- na pozemkoch navrhovaných rodinných domov
- pri navrhovaných bytových domoch
- pri navrhovanej občianskej vybavenosti
- pri futbalovom ihrisku
- v rekreačnom areáli Švogrová
- vo výrobých areáloch

pre 130 osobných automobilov
pre 24 osobných automobilov
pre 30 osobných automobilov
pre 50 osobných automobilov
pre 20 osobných automobilov
pre 50 osobných automobilov
a pre 10 nákladných automobilov

Celkový počet parkovacích miest /existujúcich + navrhovaných/:
6+8+30+20+4+10+5+20+10+441+130+24+30+50+20+50+10 = 858 parkovacích
Znamená to pokrytie stupňa motorizácie v budúcich cca 30. rokoch 1:2.

miest.

b/ Radové garáže
sú vybudované na Roľníckej ulici........................................................pre 13 osobných automobilov
Navrhujeme vybudovanie garáží v suteréne navrhovaných bytových domov pre 24
osobných automobilov.
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6. Dopravné zariadenia
V obci nie sú vybudovaná žiadne dopravné zariadenia. Nevznikla ani požiadavka na plochy pre
dopravné zariadenia v obci. Najbližšie čerpacie stanice pohonných hmôt sú v Handlovej vo
vzdialenosti km a v Prievidzi vo vzdialenosti km.
7. Cestná hromadná doprava
Má najväčší podiel na preprave cestujúcich do zamestnania, škôl a za nákupmi.
Prímestské linky SAD : v obci je zriadená autobusová zastávka autobusovej dopravy na ceste
I/50. Odporučená dostupná vzdialenosť zastávok v obci je do 500 m nie je dodržaná pre niektoré
vzdialenejšie časti obce.
Návrh
Pre skrátenie vzdialenosti k zastávkam navrhujeme formou podnikateľskej aktivity zriadiť
autobusovú linku malokapacitnými autobusmi /8 -12 miestnymi/, ktoré budú premávať aj
do okrajových častí Chrenovca a Brusna a budú schopné pružne reagovať na požiadavky
občanov.
8. Železničná doprava
Priamo cez zastavanú časť obce prechádza železničná trať Prievidza - Handlová. Železničná
trať je jednokoľajná, neelektrifikovaná. Podľa vyjadrenia ŽSR sú všetky zariadenia v správe
ŽSR dlhodobo stabilizované. Najbližšia železničná zastávka je v susednej obci Lipník,
označenie zastávky však nesie názov Chrenovec. Zastávka je prístupná po asfaltovej
komunikácii. Obsluha riešeného územia železničnou dopravou nie je významná.
Rešpektované sú existujúce zariadenia v správe ŽSR. Objekty a stavby podľa ich účelu
a funkcií musia byť situované v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené za
hranicou vplyvov železničnej dopravy platných pre príslušný objekt, stavbu a územie v zmysle
príslušných zákonných predpisov. Stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy podlieha
dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
Návrh
Na základe dlhodobej požiadavky obce na vybudovanie železničnej zastávky je pre ňu
vyčlenená plocha v centre Chrenovca nad areálom školy vedľa nadchodu pre peších.
9. Ochranné pásma dopravných trás
Cestné ochranné pásma
V zmysle Zák. č. 136/1961 Zb. (cestný zákon) a Vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. majú cesty
zaradené do cestnej siete v nezastavanom území ochranné pásmo vo vzdialenosti :
Rýchlostná cesta má stanovené ochranné pásmo ............100 m od osi priľahlého jazdného pásu
Cesta 1. triedy I/50 má stanovené ochranné pásmo........................................50 m od osi vozovky
Cesta 3. triedy III/06344 má stanovené ochranné pásmo................................20 m od osi vozovky
Miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú
stanovené ochranné pásma.............................................................................15 m od osi vozovky
Železničné ochranné pásmo
Ochranné pásmo železnice je 60 m od osi koľaje.
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11. Cyklistická doprava
V regióne Horná Nitra je vyznačených 6 cyklotrás.
Riešeným územím prechádza trasa č. 2 - Brezany - Malá Čausa - Chrenovec - Jalovec Ráztočno – Remata, ktorá má dĺžku 13,6 km.
Prehľad cyklotrás:
Trasa č.1 : Prievidza - Brezany (dĺžka 5,4 km)
Spája Prievidzu s obcou Brezany. Začiatok je vo vstupnej bráne Lesoparku na sídlisku
Kopanice, vedie lesom po tvrdej odvoznenej ceste, z ktorej odbočuje na lesnú cestu až k
horárni "Klčovňa", kde je odpočinkové miesto. Odtiaľ pokračuje po križovatku s tvrdou
cestou, vedúcou do obce Brezany. Opačným smerom od obce Brezany je odbočka po 1
km. Celková dĺžka značenej trasy je 5,4 km.
Trasa č. 2 : Brezany - Malá Čausa - Chrenovec - Jalovec - Ráztočno - Remata (dĺžka
13,6 km)
Začína 1 km za obcou Brezany smerom do doliny "Ostrá". Vedie lesom po tvrdej ceste, po
3,4 km je odbočka do Malej Čause, po 2,8 km do Jalovca, po 2,2 km do Ráztočna a po 2,4
km sa končí pri kameňolome v Remate, kde sa možno napojiť na štátnu cestu Prievidza Handlová.
Trasa č. 3 : Remata - Sklené (dĺžka 4,0 km)
Začína sa podjazdom smerom na Rematu, pokračuje po tvrdej odvoznenej ceste k
rekreačnému stredisku "Baník" - Remata, ďalej po lesnej ceste na okraj lesa a cez pasienky
na hrebeni do obce Sklené.
Trasa č. 4 : Handlová - Veľká Lehôtka (dĺžka 7,8 km)
Začína na okraji lesa pod Pfaftenbergom, pokračuje po tvrdej lesnej ceste smerom k
rekreačnému stredisku "Tri studničky", ku ktorému je po 2,4 km odbočka pod Malým
Gričom. Ďalej pokračuje po lesnej ceste v dĺžke 1,8 km ku križovatke s trasou č. 5 - miestny
názov "Strieborná jedľa" do obce Veľká Lehôtka v dĺžke 3,6 km po okraj obce.
Trasa č. 5 : Handlová - Stanište (dĺžka 6,7 km)
Nadväzuje na trasu č. 4 na križovatke s miestnym názvom "Strieborná jedľa", z ktorej vedie
po tvrdej lesnej ceste do obce Hradec. Popri ceste na okraji lesa je rekreačné zariadenie
štátnych lesov "Stanište". Celková dĺžka trasy je 2,5 km.
Trasa č. 6 : Tužina - Gápeľ (dĺžka 10 km)
Spája tieto dve obce po odvoznej ceste v krásnom lesnom prostredí. Trasy č. 2, 3, 4, 5, 6
slúžia počas pracovných dní na odvoz dreva, v tomto čase je preto potrebná zvýšená
opatrnosť pri stretnutí s nákladným autom. Trasy sú značené cez les na križovatkách ciest
bielym štvorcom so zeleným číslom, ktoré je zhodné s popisom trasy a značením na mape
Vo vývoji motorizácie predpokladáme v nárast stupňa automobilizácie do hodnoty
1:3,5 so zvýšením hybnosti obyvateľstva v individuálnej automobilovej doprave voči
cestnej hromadnej doprave. Prepravné vzťahy sú orientované najmä na cestu I/50 v smere
na Prievidzu a Handlovú a v širších súvislostiach v smere na Nitru, Trenčín a Žiar nad
Hronom.
- Mimo zastavaného územia sú rešpektované ochranné pásma ciest v zmysle
Zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon).
- V riešení sú zohľadnené príslušné výstupy z vyššej ÚPD / rýchlostná cesta R2/
- V grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie je spracovaný samostatný
výkres riešenia dopravy s vyznačením dopravných trás, dopravných zariadení a ich
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parametrov, ochranných pásiem dopravných trás, plôch statickej dopravy,
cyklotrás, železničnej a leteckej dopravy.
- Navrhnuté a vyznačené sú výhľadové kategórie a funkčné triedy v zmysle STN 73
6101 a STN 73 6110;
- Dopravné napojenia komunikácií sú riešené v súlade s platnými STN;
- Navrhnuté je zlepšenie priepustnosti miestnych komunikácií a sprístupnenie
jednotlivých častí obce vytvorením nového vnútorného dopravného okruhu
v zastavanej časti obce
- Posúdené sú nepriaznivé vplyvy z dopravy (hluk a emisie) a navrhnuté sú
opatrenia na ich elimináciu;
- Vypracovaný je návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110. V obci navrhujeme
so sieťou maloplošných parkovacích plôch v kontexte miestnych komunikácií.
Parkovanie vymedzujeme hlavne na vlastné pozemky (najmä pri komunikáciách so
šírkou vozovky menšou ako 6,0m). Celkom je navrhnutých 427 parkovacích miest
Prehodnotené je umiestnenie zastávok hromadnej dopravy a vyznačená je ich
pešia dostupnosť;
Cyklistické a pešie trasy sú navrhnuté a vyznačené aj v širších súvislostiach k
priľahlému územiu. Ich šírkové usporiadanie je navrhnuté v zmysle STN 73 6110.
Navrhované cyklistické cesty sú vyznačené a riešená je ich ochrana pred
ostatnými druhmi dopravy.
Všetky navrhované pešie trasy a priestory navrhujeme realizovať v bezbariérovom
prevedení.
Vnútorné komunikácie, ktoré sú zatriedené do úrovne obytnej zóny (D1) sú
v grafickej časti vyznačené a navrhujeme ich aj v teréne dopravne vyznačiť.
Eliminované sú závady v dopravnej sieti v nadväznosti na prognózu dopravy
Doplnená je sieť miestnych komunikácií
Riešené sú problémové lokality
Pri výpočte výhľadových intenzít dopravy sme vychádzali z výsledkov celoštátneho
sčítania dopravy v roku 2005 a MP 01/2006 - Metodický pokyn a návod
prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040.
- Premietnutý je variant „D“ Dopravnej štúdie riešenia križovatky na ceste I/50 pri Obecnom
úrade, ktorej účelom je zabezpečiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu I/50
a zároveň zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
ENERGETIKA
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
A/ Projektové podklady
B/ Širšie vzťahy
C/ Súčasný stav
D/ Ochranné pásma
E/ Navrhovaný stav
F/ Energetická bilancia
A/ Projektové podklady
Pri spracovaní návrhu sa vychádzalo z nasledovných podkladov:
- vlastný prieskum riešenej lokality
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-

nový návrh riešenia ÚP
konzultácia riešenia na SSE

B/ Širšie vzťahy
Riešeným územím prechádza vzdušné VN vedenia č.295 z ktorého sú prevedené
odbočky k jednotlivým trafostaniciam. Západnou časťou obce prechádza aj vzdušné
VVN vedenie. Obidve vedenia prechádzajú zastavanou obytnou časťou obce a mimo
obce zasahujú aj do ochranného pásma letiska Morovno. Z týchto dôvodov navrhujeme
vo výhľade preložky týchto vedení mimo ochranné pásmo letiska.
C/ Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou
Obec Chrenovec-Brusno je zásobovaná elektrickou energiou z 22 kV vzdušného
vedenia č.295 z ktorého sú prevedené VN prípojky k trafostaniciam.. Pre zásobovanie obce
slúžia nasledovné trafostanice:
TR1 - TS
TR2 - TS
TR3 - TS
TR4 - TS
TR5 - TS
TR6 - TS

BRUSNO – pod horou - 250 kVA
BRUSNO – obec - 160 kVA
CHRENOVEC – PD - 250 kVA
CHRENOVEC – potoky - 250 kVA
CHRENOVEC – škola - 250 kVA
CHRENOVEC – hračky - 160 kVA

NN sekundárne rozvody 3x400/230 V po obci sú prevedené väčšinou holými vodičmi AlFe
na betónových a miestami na drevených stľpoch. V určitých úsekoch sú vzdušné rozvody
prevedené aj závesnými káblami RETILENS.
V niektorých lokalitách sú NN rozvody prevedené káblami uloženými v zemi.
Vonkajšie osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami osadenými na stľpoch
sekundárnej NN siete. Rozvod pre napájanie verejného osvetlenia je prevedený vodičmi AlFe6
16 mm2, ktoré sú napojené zo skríň RVO pre ovládanie osvetlenia. Cesta 1. triedy Handlová –
Prievidza prechádzajúca obcou je osvetlená výbojkovými svietidlami na oceľových
osvetľovacích stožiaroch.
D/ Ochranné pásma
110 kV vedenie má ochranné pásmo 15 m na každú stranu od krajných vodičov
vedenia a 22 kV vedenie má ochranné pásmo 10 m na každú stranu od krajných vodičov
vedenia.
E/ Navrhovaný stav
Navrhovaný urbanistický rozvoj riešeného územia, výstavba rodinných a bytových
domov, výstavba novej občianskej vybavenosti, rozvoj drobného podnikania a služieb v
budúcnosti vyvolá zvýšené nároky na odber elektrickej energie po kvalitatívnej a kvantitatívnej
stránke.
Z hore uvedeného prehľadu jestvujúcich distribučných trafostaníc je zrejmé , že priamo v obci
okrem PD je k dispozícii 1070 kVA elektrického príkonu.
Pri bilancovaní potrieb elektrickej energie sa vychádzalo z predpokladu , že v obci je
v súčasnosti 452 bytov. V návrhu sa uvažuje v časti Chrenovec v piatich lokalitách s výstavbou
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72 bytov v rodinných domoch, 24 bytov v bytových domoch a rozšíri sa aj občianska
vybavenosť.
Pri ihrisku sa uvažuje aj s vybudovaním penziónu s kapacitou 50 lôžok.
V časti Brusno sa uvažuje v dvoch lokalitách s výstavbou 47 bytov v rodinných domoch.
NN rozvody v navrhovaných lokalitách výstavby rodinných a bytových domov budú
prevedené zemným káblom zoslučkovaným v rozpojovacích istiacich skriniach osadených pri
okrajoch pozemkov rodinných domov. Z týchto skríň budú napojené elektromerové rozvádzače
rodinných domov, ktoré budú umiestnené v oplotení.
Verejné osvetlenie v navrhovaných lokalitách výstavby rodinných a bytových domov
bude prevedené na oceľových osvetľovacích stožiaroch s výbojkovými svietidlami.
V extraviláne obce Brusno sa uvažuje s troma lokalitami pre rekreačné účely.
F/ Energetická bilancia :
Podľa STN 332130 je maximálny súčasný výkon jedného bytu 7 kW. Pri koeficiente
súčasnosti 0,2 bude potrebný výkon pre 452 bytov :
452 x 7 x 0,25
= 791 kW
Jestvujúca občianska vybavenosť (vrátane drobnej podnikateľskej sféry )
Súčasný výkon spolu :

= 220 kW
1 011 kW
------------

Potreba nárastu elektrického výkonu pre navrhovaný stav:
Výkon pre 143 bytov:

143 x 7 x 0,27

= 270 kW

Nová občianska vybavenosť

= 170 kW

Nárast spotreby elektrickej energie pre navrhovaný stav spolu:

340 kW
------------

Potrebný elektrický výkon pre navrhovaný stav bude:

1 351 kW
========

Pri účinníku 0,92 bude potrebný príkon transformátorov v roku 2020:
1351: 0,92

=

1468 kVA

Pre zabezpečenie tohto príkonu navrhujeme nasledovné riešenie:
Nová výstavba:
Lokalita č.I a II – Chrenovec Lány a Chrenovec Na stráži:
- výstavba 61 bytov v rodinných domoch
Potrebný výkon. 61x7x0,31 = 132 kW
Pre uvedené lokality navrhujeme vybudovať kioskovú trafostanicu
do 250 kVA napojenú VN káblom z jestvujúceho 22 kV vedenia
prechádzajúceho medzi týmito lokalitami.
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Lokalita č.III - Chrenovec Hrabové lány:
- výstavba 5 bytov v rodinných domoch
Potrebný výkon. 5x7x0,56 = 19,6 kW
Navrhujeme napojiť z jestvujúceho vzdušného vedenia
Lokalita č.IV – Chrenovec západ:
- výstavba 24 bytov v bytových domoch
Potrebný výkon 24 x 7 x 0,36 = 61 kW
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu do 400 kVA,
ktorá bude slúžiť aj pre napojenie penziónu v lokality č.XI a VI.
Lokalita č.V – Chrenovec parcelné preluky:
- výstavba 6 bytov v v rodinných domoch
Navrhujeme napojiť z jestvujúceho rozvodu NN
Lokalita č.VI – Chrenovec nad ihriskom:
- výstavba občianskej vybavenosti
Potrebný výkon
110 kW
Navrhujeme napojiť z novej kioskovej trafostanice spoločnej pre lokality č. III,
VI, a XI.
Lokalita č. VII – Chrenovec Agrospol:
-

V prípade zvýšených nárokov na odber elektrickej energie navrhujeme
rekonštruovať jestvujúcu trafostanicu TR3 na potrebný výkon.

Lokalita č. VIII Chrenovec východ:
-

V prípade zvýšených nárokov nových výrobných objektov na odber elektrickej
energie navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu s potrebným
výkonom napojenú z VN vedenia napájajúceho trafostanicu TR5.

Lokalita č.XI – Chrenovec ihrisko:
-

výstavba šatní a penziónu
Potrebný výkon 60 kW
Navrhujeme napojiť z novej kioskovej trafostanice spoločnej pre lokality č. III,

VI, a XI.
Lokalita č. XVI – Brusno juh:
-

výstavba 15 bytov v rodinných domoch
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Potrebný výkon 15 x 7 x 0,41 = 43 kW
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu do 160 kVA,
ktorá bude slúžiť aj pre napojenie lokality č.XVIII.
Lokalita č. XVII – Brusno parcelné preluky:
- výstavba 8 bytov v v rodinných domoch
Navrhujeme napojiť z jestvujúceho rozvodu NN
Lokalita č. XVIII – Brusno východ:
- výstavba 14 bytov v rodinných domoch
Potrebný výkon 14 x 7 x 0,41 = 40 kW
Navrhujeme napojiť z novej kioskovej trafostanice spoločnej aj pre
lokalitu č.XVI.
Lokalita č. XX – Brusno Švogrová:
-

výstavba objektov pre rekreáciu
Potrebný výkon
70 kW
Navrhujeme vybudovať novú kioskovú trafostanicu 100 kVA napojenú
vzdušným a káblovým VN vedením napojeným z VN vedenia č.295.

NAPOJENIE ÚZEMIA NA TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE
V riešenom území sú vybudované tri trasy zemných telekomunikačných káblov. Pozdĺž
telesa cesty I/50 prebieha optický diaľkový kábel. Smerom od Handlovej v zastavanom území
prebieha po severnej strane cesty a na západnom okraji zastavaného územia prechádza na južnú
stranu telesa cesty a pokračuje smerom na Prievidzu. V súbehu s trasou optického kábla
prebieha aj trasa starého metalického kábla. V zastavanom území Chrenovca aj Brusna v uliciach
je vybudovaná telekomunikačná sieť metalickým káblom. (Telekomunikačné siete boli zakreslené
dňa 17. 9. 2009 na pracovisku Slovak Telekom a.s. v Prievidzi).
V niektorých úsekoch ulíc v severnej aj v južnej časti riešeného územia nie sú
telekomunikačné káble vybudované.
V obci sa nachádza digitálna telefónna ústredňa typ ALCATEL umiestnená v budove
Obecného úradu. Celkove je v obci vybudovaných 349 pevných telefónnych liniek + 199 DSL
liniek a 11 prípojok MAGIO. Ďalšie požiadavky na zriadenie telefónnych liniek nie je možné
uspokojiť vzhťadom na vyčerpanú kapacitu miestnej telekomunikačnej siete.
V riešenom území sú vybudované základňové stanice (vysielače) T-mobile Slovensko a. s.
a Orange a. s. V obci je vysoké percento obyvateľov aj firiem vlastniacich mobilné telefóny,
z čoho vyplýva relatívna spokojnosť so súčasným stavom. Z hľadiska trendu prebiehajúcej
premeny Slovenskej republiky z industriálnej na informačnú spoločnosť, je predpoklad zvyšovania
požiadaviek obyvateľov aj firiem na vyššie kapacity a vyššiu kvalitu telekomunikačných
a informačných sietí v budúcich rokoch.
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Návrh
- Rešpektovaná je existujúca podzemná a nadzemná telefónna sieť, trasy zemných
telekomunikačných káblov prebiehajúce pozdĺž cesty I/50 (optického aj starého
metalického)
- Rešpektované sú existujúce trasy zemných telekomunikačných káblov
vybudovaných v jednotlivých uliciach obce a navrhnuté sú nové trasy v uliciach
kde doteraz nie sú vybudované, a tiež v navrhovaných uliciach
- Rešpektované je umiestnenie existujúcej digitálnej telefónnej ústredne ALCATEL
v budove Obecného úradu a navrhujeme zvýšenie jej kapacity podľa vývoja
požiadaviek obyvateľov
- Rešpektované sú vybudované základňové stanice (vysielače) T-mobile Slovensko a.
s. a Orange a. s. a rádioreléové body v riešenom území.
- V následných etapách projektovej prípravy navrhujeme uvažovať s priestorom pre
položenie zemnej telefónnej siete ku každému stavebnému objektu a s priestormi
pre technické zariadenia telekomunikácií.
- Z hľadiska trendu prebiehajúcej premeny Slovenskej republiky z industriálnej na
informačnú spoločnosť, predpokladáme zvyšovanie požiadaviek obyvateľov aj
firiem na vyššie kapacity a vyššiu kvalitu telekomunikačných a informačných sietí
v budúcich rokoch.
- Pri návrhu zabezpečenia obce telekomunikáciami uvažujeme do budúcna so 100%nou telefonizáciou územia.
- Pri navrhovanom rozvoji územia sú rešpektované trasy káblov s ich ochrannými a
bezpečnostnými pásmami.
NAPOJENIE ÚZEMIA NA ZEMNÝ PLYN
Severnou časťou riešeného územia, približne v polovici k. ú. Chrenovec popod hranicu
lesa prebieha v smere juhovýchod-severozápad trasa VVL plynovodu od obce Ráztočno cez
severnú časť obce Malá Čausa do obce Nedožery-Brezany.
Riešené územie je zásobované zemným plynom z regulačnej stanice v obci Ráztočno
s výkonom RS 3000 2/1 – 440. Od tejto regulačnej stanice je vedená distribučná sieť STL profilu
PN 290 kPa. Miestna STL plynovodná sieť v obci je vybudovaná v dĺžke 7575 m z materiálu PE
a 30 m z ocele. Prípojky k odberateľom sú vybudované z materiálu PE v dĺžke 2548 m a z ocele
v dĺžke 21 m. Celkom je v obci vybudovaných 371 prípojok. Plynovodná sieť je graficky
premietnutá vo výkrese č. 5.
Návrh
Požiadavka nárastu potreby zemného plynu v súvislosti s rozvojom sídla bude
pokrytá z existujúceho VTL plynovodu. Navrhované územia v obci riešené v rozvojových
projektoch budú plynofikované za podmienok splnenia ekonomických pravidiel
spoločnosti SPP a. s.
Distribučná sieť STL je rozšírená do všetkých navrhovaných rozvojových lokalít.
V návrhu tohto územného plánu sú dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od
existujúcich plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s., v zmysle zákona 656/2004 Z. z.
Prehľad zásobovania plynom
Rodinné a bytové domy
Pri priemernej spotrebe domácnosti 4 500 m3/rok .............................. 598 500 m3/rok
Občianska vybavenosť 30 m3/hod ........................................................ 262 800 m3/rok
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Výroba (odhad) ....................................................................................... 350 800 m3/rok
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu
1.212 100 m3/rok
Pre zásobovanie navrhovaných lokalít rodinných a bytových domov a občianskeho
vybavenia navrhujeme predĺžiť existujúci STL plynovod v navrhovaných uliciach.
V prípade zvýšených nárokov na odber plynu vo výrobnej zóne oproti výpočtu a odhadu
navrhujeme zvýšiť kapacitu RS.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Zásobovanie pitnou vodou
- Do územného plánu je premietnutý existujúci verejný vodovod. Obec Chrenovec-Brusno je
prednostne zásobovaná pitnou vodou z vodných zdrojov „Tepličky a Ráztočno“ priamym
napojením na privádzacie potrubie DN 200 mm. V prípade nedostatočnej výdatnosti alebo
zhoršenej kvality vody týchto vodných zdrojov je obec zásobovaná z privádzacieho potrubia
skupinového vodovodu HTP Turček - Handlová – Prievidza DN 500 mm. Trasa
privádzacieho potrubia z vodnej nádrže Turček prebieha obcou Sklené, popri rekreačnom
stredisku Remata, cez obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec , Lipník do Prievidze a Bojníc.
Trasa privádzacieho potrubia z vodných zdrojov Tepličky a Ráztočno prebieha obcami
Jalovec, Brusno, Veľká Čausa do vodojemu Prievidza II. TP. Rozvádzacie vodovodné
potrubie je v obci Chrenovec-Brusno vybudované vo všetkých uliciach.
Návrh
V návrhu je premietnutá štúdia spracovaná Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou v roku 1999 „Prievidza zásobovanie okresu pitnou vodou“ ktorá rieši rozvoj
vodovodov a akumuláciu vody v obciach a mestách okresu.
Rešpektujeme, že vzhľadom na vek a s tým súvisiaci technický stav prívodného
vodovodného potrubia z VN Turček do Prievidze uvažuje Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Banská Bystrica vo výhľade s jeho rekonštrukciou.
Navrhujeme predĺženie rozvádzacieho potrubia pre I. tlakové pásmo do novo
navrhovaných ulíc v obytnom území obce. Navrhované vodovodné potrubia HDPE DN 110
mm sú zakreslené vo výkrese č. 6 „verejné technické vybavenie“.
Pre zásobovanie častí lokalít I a II a výhľadovú lokalitu č. IX navrhujeme zriadenie II.
tlakového pásma v rozmedzí 365 – 405 m.n.m. so samostatným vodojemom 50 m3 a kótou
max. hladiny 415 m.n.m.
Taktiež navrhujeme rekonštrukciu existujúceho rozvádzacieho potrubia v celej obci.
Rekreačnú lokalitu XXV- Švogrová navrhujeme zásobovať zachytením prameňa pri horárni
s vybudovaním vodojemu 10 m3 s kótou max. hladiny 570 m.n.m.
Výpočet potreby vody:
Výpočet potreby vody bol prevedený podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra
2006:
Súčasný stav
Počet obyvateľov obce : 1372 ( Chrenovec – 582 , Brusno – 790 obyvateľov)
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
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205 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

29 725 l.deň-1

=

0,34 l.s-1

101 925 l.deň-1

=

1,18 l.s-1

41 200 l.deň-1

=

0,48 l.s-1

34 300 l.deň-1

=

0,40 l.s-1

=

55% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
755 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

30% obyvateľstva so sprchovacím kútom
412 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

Občianska a technická vybavenosť :
1 372 obyv. x 25 = l.os-1.deň-1 =

Bono Trading, spol. s r.o. – 5 zamestnancov
5 x 80 l.z.deň-1
400 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Garteam – 2 zamestnanci
2 x 80 l.z.deň-1
160 l.deň-1
=
0,002 l.s-1
Gryff, s.r.o. – 15 zamestnacov
15 x 120 l.z. deň-1
1 800 l.deň-1
=
0,02 l.s-1
Happy pets, s.r.o. - 3 zamestnanci
3 x 80 l.y. deň-1
240 l.deň-1
=
0,003 l.s-1
Kovex - 2 zamestnaci
2 x 80 l.z. deň-1
160 l.deň-1
=
0,002 l.s-1
Krovon – 1 zamestnanec
1 x 80 l.z. deň-1
80 l.deň-1
=
0,001 l.s-1
Life agency – 1 zamestnanec
1 x 80 l.z. deň-1
80 l.deň-1
=
0,001 l.s-1
Pneuservis Hasák – 4 zamestnanci
4 x 120 l.z. deň-1
480 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Romako-Roman Rybanský – 5 zamestnacov
5 x 80 l.z. deň-1
400 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Stolárstvo Dozana – 10 zamestnancov
10 x 80 l.z. deň-1
800 l.deň-1
=
0,01 l.s-1
Syntchem, spol. s r.o. – 7 zamestnancov
7 x 120 l.z. deň-1
840 l.deň-1
=
0,01 l.s-1
Wiesner Garden – 2 zamestnanci
2 x 80 l.z. deň-1
160 l.deň-1
=
0,002 l.s-1
Cukrárenská výroba MOHEM – 10 zam.
10 x 120 l.z. deň-1
1 200 l.deň-1
=
0,02 l.s-1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
213 950 l.deň-1
=
2,48 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm
213 950 x 1,60

342 320 l.deň-1

=

3,96 l.s-1

616 176 l.deň-1

=

7,13 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
342 320 x 1,80
Návrh :
Počet obyvateľov obce : 1771 v horizonte 20 rokov ( Chrenovec- 837, Brusno- 934)
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I. Tlakové pásmo – (Chrenovec- 787, Brusno- 934)
Chrenovec – 787 obyvateľov
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
118 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

=

17 110 l.deň-1

=

0,20 l.s-1

79 650 l.deň-1

=

0,92 l.s-1

7 900 l.deň-1

=

0,09 l.s-1

19 675 l.deň-1

=

0,23 l.s-1

75% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
590 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

10% obyvateľstva so sprchovacím kútom
79 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

Občianska a technická vybavenosť :
787 obyv. x 25 l.os-1.deň-1 =

Bono Trading, spol. s r.o. – 5 zamestnancov
5 x 80 l.z.deň-1
400 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Happy pets, s.r.o. - 3 zamestnanci
3 x 80 l.y. deň-1
240 l.deň-1
=
0,003 l.s-1
Kovex - 2 zamestnaci
2 x 80 l.z. deň-1
160 l.deň-1
=
0,002 l.s-1
Life agency – 1 zamestnanec
1 x 80 l.z. deň-1
80 l.deň-1
=
0,001 l.s-1
Stolárstvo Dozana – 10 zamestnancov
10 x 80 l.z. deň-1
800 l.deň-1
=
0,01 l.s-1
Syntchem, spol. s r.o. – 7 zamestnancov
7 x 120 l.z. deň-1
840 l.deň-1
=
0,01 l.s-1
Nové podnikateľské aktivity – 80 zamestnancov
60 x 120 l.deň-1
7 200 l.deň-1
=
0,08 l.s-1
20 x 80 l.deň-1
1 600 l.deň-1
=
0,01 l.s-1
Penzion
50 lôžok x 500 l.deň-1
25 000 l.deň-1
=
0,29 l.s-1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
160 655 l.deň-1
=
1,86 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm
160 655 x 1,60

257 048 l.deň-1

=

2,97 l.s-1

462 686 l.deň-1

=

5,35 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
257 048 x 1,80
Brusno – 934 obyvateľov
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
140 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

=

20 314 l.deň-1

=

0,23 l.s-1

94 568 l.deň-1

=

1,09 l.s-1

=

0,11 l.s-1

75% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
701 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

10% obyvateľstva so sprchovacím kútom
93 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

9 300 l.deň-1
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Občianska a technická vybavenosť :
934 obyv. x 25 l.os-1.deň-1 =

23 350 l.deň-1

=

0,27 l.s-1

Garteam – 2 zamestnanci
2 x 80 l.z.deň-1
160 l.deň-1
=
0,002 l.s-1
Gryff, s.r.o. – 40 zamestnacov
40 x 120 l.z. deň-1
4 800 l.deň-1
=
0,05 l.s-1
Krovon – 1 zamestnanec
1 x 80 l.z. deň-1
80 l.deň-1
=
0,001 l.s-1
Pneuservis Hasák – 4 zamestnanci
4 x 120 l.z. deň-1
480 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Romako-Roman Rybanský – 5 zamestnacov
5 x 80 l.z. deň-1
400 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Wiesner Garden – 2 zamestnanci
2 x 80 l.z. deň-1
160 l.deň-1
=
0,02 l.s-1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
153 612 l.deň-1
=
1,78 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm
153 612 x 1,60

245 779 l.deň-1

=

2,84 l.s-1

442 402 l.deň-1

=

5,12 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
245 779 x 1,80

II. Tlakové pásmo- ( Chrenovec- 50, Brusno- 0)
Miestna časť Chrenovec – 50 obyvateľov
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
8 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

=

1 088 l.deň-1

=

0,01 l.s-1

5 062 l.deň-1

=

0,06 l.s-1

4 000 l.deň-1

=

0,05 l.s-1

1 250 l.deň-1

=

0,01 l.s-1

75% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
38 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

10% obyvateľstva so sprchovacím kútom
4 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

Občianska a technická vybavenosť :
50 obyv. x 25 l.os-1.deň-1 =

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
11 400 l.deň-1
=
0,13 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm
11 400 x 1,60

18 240 l.deň-1

=

0,21 l.s-1

32 832 l.deň-1

=

0,38 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
18 240 x 1,80
Lokalita XXV – Švogrová – 60 obyvateľov
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60 obyv. x 100 l.os-1.deň-1 =
Priemerná denná potreba vody Qp

6 000 l.deň-1
6 000 l.deň-1

=
=

0,07 l.s-1
0,07 l.s-1

9 600 l.deň-1

=

0,11 l.s-1

Maximálna denná potreba vody Qm
6 000 x 1,60
Maximálna hodinová potreba Qh
17 2800 l.deň-1

18 240 x 1,80

=

0,20 l.s-1

Výhľad:
Počet obyvateľov: 1951 v horizonte 30 rokov ( Chrenovec- 987, Brusno- 964)
I. Tlakové pásmo – (Chrenovec- 787, Brusno- 964)
Chrenovec – 787 obyvateľov
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
118 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

=

17 110 l.deň-1

=

0,20 l.s-1

79 650 l.deň-1

=

0,92 l.s-1

7 900 l.deň-1

=

0,09 l.s-1

19 675 l.deň-1

=

0,23 l.s-1

=

0,005 l.s-1

=

0,003 l.s-1

=

0,002 l.s-1

=

0,001 l.s-1

=

0,01 l.s-1

=

0,01 l.s-1

=
=

0,08 l.s-1
0,01 l.s-1

=

0,29 l.s-1

75% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
590 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

10% obyvateľstva so sprchovacím kútom
79 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

Občianska a technická vybavenosť :
787 obyv. x 25 l.os-1.deň-1 =

Bono Trading, spol. s r.o. – 5 zamestnancov
5 x 80 l.z.deň-1
400 l.deň-1
Happy pets, s.r.o. - 3 zamestnanci
3 x 80 l.y. deň-1
240 l.deň-1
Kovex - 2 zamestnaci
2 x 80 l.z. deň-1
160 l.deň-1
Life agency – 1 zamestnanec
1 x 80 l.z. deň-1
80 l.deň-1
Stolárstvo Dozana – 10 zamestnancov
10 x 80 l.z. deň-1
800 l.deň-1
Syntchem, spol. s r.o. – 7 zamestnancov
7 x 120 l.z. deň-1
840 l.deň-1
Nové podnikateľské aktivity – 80 zamestnancov
60 x 120 l.deň-1
7 200 l.deň-1
20 x 80 l.deň-1
1 600 l.deň-1
Penzion
50 lôžok x 500 l.deň-1
25 000 l.deň-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
160 655 l.deň-1
=
1,86 l.s-1
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Maximálna denná potreba vody Qm
160 655 x 1,60

257 048 l.deň-1

=

2,97 l.s-1

462 686 l.deň-1

=

5,35 l.s-1

21 025 l.deň-1

=

0,24 l.s-1

97 605 l.deň-1

=

1,13 l.s-1

9 600 l.deň-1

=

0,11 l.s-1

24 100 l.deň-1

=

0,28 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
257 048 x 1,80
Brusno – 964 obyvateľov
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
145 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

=

75% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
723 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

10% obyvateľstva so sprchovacím kútom
96 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

Občianska a technická vybavenosť :
964 obyv. x 25 l.os-1.deň-1 =

Garteam – 2 zamestnanci
2 x 80 l.z.deň-1
160 l.deň-1
=
0,002 l.s-1
Gryff, s.r.o. – 40 zamestnacov
40 x 120 l.z. deň-1
4 800 l.deň-1
=
0,05 l.s-1
Krovon – 1 zamestnanec
1 x 80 l.z. deň-1
80 l.deň-1
=
0,001 l.s-1
Pneuservis Hasák – 4 zamestnanci
4 x 120 l.z. deň-1
480 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Romako-Roman Rybanský – 5 zamestnacov
5 x 80 l.z. deň-1
400 l.deň-1
=
0,005 l.s-1
Wiesner Garden – 2 zamestnanci
2 x 80 l.z. deň-1
160 l.deň-1
=
0,02 l.s-1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
158 410 l.deň-1
=
1,83 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm
158 410 x 1,60

253 456 l.deň-1

=

2,93 l.s-1

456 221 l.deň-1

=

5,28 l.s-1

4 300 l.deň-1

=

0,05 l.s-1

20 250 l.deň-1

=

0,23 l.s-1

=

0,02 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
245 779 x 1,80

II. Tlakové pásmo- ( Chrenovec- 200, Brusno- 0)
Chrenovec – 200 obyvateľov
15% obyvateľstva s ústrednou prípravou teplej vody
30 obyv. x 145 l.os-1.deň-1

=

75% obyvateľstva s lokálnym ohrevom
150 obyv. x 135 l.os-1.deň-1 =

10% obyvateľstva so sprchovacím kútom
20 obyv. x 100 l.os-1.deň-1

=

2 000 l.deň-1
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Občianska a technická vybavenosť :
200 obyv. x 25 l.os-1.deň-1 =

5 000 l.deň-1

=

0,06 l.s-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerná denná potreba vody Qp
31 550 l.deň-1
=
0,36 l.s-1
Maximálna denná potreba vody Qm
31 550 x 1,60

50 480 l.deň-1

=

0,58 l.s-1

90 864 l.deň-1

=

1,05 l.s-1

Maximálna hodinová potreba Qh
50 480 x 1,80

Celkový odber pre návrh – 20 rokov
Q
I.TP
II.TP
3
-1
m .d
l.s
m3.d
l.s-1
Qd
161
1,86
11
0,13
Qm
257
2,97
18
0,21
Qh
463
5,35
33
0,38
Chrenovec

Celkový odber pre výhľad – 30 rokov
Q
I.TP
II.TP
3
-1
3
m .d
l.s
m .d
l.s-1
Qd
161
1,86
32
0,36
Qm
257
2,97
50
0,58
Qh
463
5,35
91
1,05
Chrenovec

I.TP
3

-1

m .d
154
246
442
Brusno

l.s
1,78
2,84
5,12

I.TP
3

m .d
158
253
456
Brusno

-1

l.s
1,83
2,93
5,28

I.TP + II.TP
m .d
l.s-1
326
3,77
521
6,02
938
11,45
Chrenovec - Brusno
3

I.TP + II.TP
m .d
l.s-1
351
4,05
560
6,48
1010
11,68
Chrenovec - Brusno
3

Akumulácia
Chrenovec – I. TP
60 %
154

Chrenovec – II.TP

80%
206

100%
257

80%
202

100%
253

60 %
30

80%
40

100%
50

Brusno
60 %
152

Rekreačná lokalita Švogrová
60 %
6

80%
8

100%
10
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Navrhované vodojemy preberáme zo štúdie „Prievidza zásobovanie okresu pitnou vodou“,
ktorá navrhuje pre obec Lipník a Chrenovec vodojem 2 x 150 m3 s kótou hladiny 380 m.n.m
a pre Brusno 2 x 100 m3 s kótou hladiny 380 m.n.m.
Pre zásobovanie častí navrhovaných lokalít I., II navrhujeme vytvoriť II. tlakové pásmo
s osadením nového vodojemu 50 m3 s kótou hladiny 415 m.n.m. Z tohto vodojemu bude
v budúcnosti zásobovaná aj výhľadová lokalita IX.
Pre zabezpečenie plynulej dodávky vody navrhujeme realizovať postupnú rekonštrukciu
existujúceho rozvádzacieho potrubia verejného vodovodu a zabezpečenie rozšírenia siete
verejného vodovodu do rozvojových lokalít.
Pre rekreačnú lokalitu Švogrová navrhujeme vybudovať vodojem 10 m3

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
- Do územného plánu je premietnutý rozvojový zámer Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, ktorý uvažuje s realizáciou stavby „Sústava na
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza", súčasťou ktorej je aj
odkanalizovanie obce Chrenovec-Brusno s odvádzaním odpadových vôd do jestvujúcej
ČOV Prievidza. Na stavbu je vydané územné rozhodnutie č. 2.4.3-05-4432-2007 a je vydané
stavebné povolenie Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05. 10. 2009
pod číslom OÚŽP/2009/01305.
- Rešpektovaný je zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov a vyjadrenie prevádzkovateľa StVPS, a.s., Z 03
Prievidza.
- Pri funkčnom využití územia je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov premietnuté pásmo
ochrany jestvujúcich podzemných vodohospodárskych vedení.
- Z hľadiska prevádzkovania siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú siete
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie navrhované vo verejných priestranstvách.
Návrh:
- Navrhnuté je dobudovanie dažďovej kanalizácie v jestvujúcich aj navrhovaných uliciach.
- Prevzatý je systém splaškovej kanalizácie zo schváleného projektu a navrhnutá je
splašková kanalizácia vo všetkých navrhovaných uliciach. Navrhované kanalizačné
potrubia sú zakreslené vo výkrese č. 6 „verejné technické vybavenie“.
- Dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej
miere zadržať v území /zachovať retenčnú schopnosť územia/ akumuláciou do zberných
nádrží a následne túto vodu využívať, resp. kontrolovane vypúsťať do recipentu po
odznení prívalovej zrážky. Vody z povrchového odtoku pred odvedením do recipientu
zbaviť ropných látok ako aj plávajúcich a unášaných väčších častí.
- Čistenie odpadových vôd z rekreačnej lokality Švogrová navrhujeme v malých domových
ČOV s vyvážaním kalov do jestvujúcej ČOV Prievidza.
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Vodné toky a plochy
- Do dokumentácie sú premietnuté vodné toky začlenené do hydrologického
povodia 4-21-11-43 až 4-21-11-47. Ide o vodohospodársky významný tok Handlovka
a potoky Hrabovský, Kolárová, Chrenovský, Jalovský a Jelení s ich prítokmi. Koryto
Handlovky je v zastavanom území obce upravené na Q100 roč. Koryto je opevnené
prírodným lomovým kameňom a vybudované sú aj stupne v dne koryta spomaľujúce
rýchlosť prúdenia vody v pozdĺžnom profile. Napriek týmto realizovaným technickým
opatreniam došlo v auguste 2010 v dôsledku prívalového dažďa k záplave časti obce
v údolnej nive Handlovky.
- riešené územie môže byť aj v budúcnosti ohrozované veľkými vodami. Obec si
prípadnú protipovodňovú ochranu musí zabezpečiť na vlastné náklady spolu
s projektom. Navrhovaná protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť
odtokové pomery nižšie položených úsekov vodného toku.
- rešpektovaná je požiadavka : zabezpečiť ochranu inundačného územia,
v ktorom navrhujeme nepripustiť výstavbu a iné nevhodné činnosti
- navrhujeme priebežne vytvárať
povrchových vôd z predmetného územia

podmienky

pre

spomaľovanie

odtoku

- navrhujeme pravidelné prečisťovanie vodného toku Handlovka a ostatných
vodných tokov, aby sa znížilo riziko ich vybrežovania
- v súlade s Rozvojovým programom investícií Slovenského vodohospodárskeho
podniku na roky 2010 – 2015 navrhujeme v obci Chrenovec - Brusno úpravu vodných
tokov Kolárová a Jelení potok.
- všetky aktivity, stavebné zámery , resp. akúkoľvek investorskú činnosť
a výsadbu porastov v blízkosti tokov a ich ochranného pásma, odsúhlasiť
so správcom vodných tokov.

B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
HODNOTENIE STAVU ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Kvalitu životného prostredia riešenej obce Chrenovec-Brusno okrem veľkých
stacionárnych zdrojov emisií v Ponitrianskej zaťaženej oblasti, ktoré sa priamo nenachádzajú na
území obce, ovplyvňujú aj lokálne stredné a malé zdroje a mobilné zdroje. Paradoxom je, že kým
podiel veľkých zdrojov sa znižovaním produkcie, modernizáciou výroby a realizáciou účinných
opatrení znižuje, podiel malých zdrojov kolíše a tiež sa zvyšuje. Pôvodom je prechádzanie malých
kotolní na pevné palivá, resp. na spaľovanie dreva. V mobilných zdrojoch je stály nárast zložiek
tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pri cestnej doprave a pri ostatných zložkách je mierny zostup.
Medzi lokálne rizikové faktory patrí:
 tranzitná cestná doprava z cesty I/50, ktorá prechádza cez obec v údolnej nive a zaťažuje
životné prostredie a čiastočne aj obytné prostredie v údolnej polohe obce nadmerným hlukom
(nad 60 dB), hlavne z dopravy nákladných áut, kamiónov a neprispôsobivých motocyklistov.
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Ďalej tento mobilný druh zvyšuje každoročne množstvá TZL znečisťujúcich vzduch, povrchové
vody a pôdy;
stavebná činnosť v obci spôsobujúca prašnosť, hlučnosť a niekedy aj znečisťovanie
povrchových a spodných vôd;
negatívne faktory spojené s prevádzkami zariadení výroby a skladov v bývalom stredisku JRD,
ktoré je v priamom kontakte s obytnou zónou a prevádzky píly na drevo – hlučnosť, prašnosť,
riziko kontaminácie vôd ropnými látkami;
negatívne vplyvy drobných podnikateľských aktivít umiestnených priamo v obytnej zóne obce –
riziko kontaminácie povrchových vôd ropnými látkami;
lokálne depónie zeminy kombinované s nelegálnymi skládkami komunálneho a priemyselného
odpadu;
poľnohospodárska a lesnícka hospodárska činnosť;
spôsoby likvidovania splaškových odpadových vôd bez vybudovanej kanalizácie a ČOV;
stálym rizikom zostáva potenciálna vodná erózia poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
vytváranie eróznych rýh, zaplavovanie komunikácií a znečisťovanie vodných tokov.

NAKLADANIE S ODPADMI
Obec Chrenovec-Brusno nakladá so vzniknutým odpadom v zmysle platnej legislatívy
v odpadovom hospodárstve, predovšetkým podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a podľa jeho vykonávacích vyhlášok č. 283/2001 Z. z. a vyhlášky č. 284/2001 Z. z.
Odvoz
a likvidáciu
tuhého
komunálneho
odpadu
a nebezpečného
odpadu
vyprodukovaného v obci zabezpečuje firma HATER s. r. o. Handlová. V obci je zavedený
separovaný zber. Separuje sa papier, TETRA PAK, sklo, plasty a kovy. Odvoz a zhodnocovanie
zabezpečuje tiež firma HATER s. r. o. Handlová.
Nasledujúca tabuľka uvádza druhy odpadov za rok 2008 podľa Katalógu odpadov,
ich množstvá a spôsob ich zneškodňovania organizáciami, ktoré sú oprávnené nakladať
s odpadmi.

1.
2.
3.
4.

Č. skupiny,
podskupiny,
druhu
odpadu
150101
2 150102
3 150104
4 150107

5.

5 150110

6.

. 150202

7.
8.
9.

191201
191204
200101

10.

200127

11.

200131

12.

200301

13.

200307

Por.č
.

Kategória
odpadu

Množstvo
v t/rok

Spôsob nakladania

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z kovu
obaly zo skla
obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné
materiály vrátane
olejových filtrov
papier a lepenka
plasty a gumy
papier a lepenka
farby, tlačiarenske farby,
lepidlá a živice
obsahujúce nebezp. látky
cytotoxické a cytostatické
liečivá
zmesový komunálny
odpad






0,45
14,142
1,20
15,869

recyklovanie
výkup papiera
recyklovanie - kovošrot
recyklovanie

N

0,089

N

0,001

recyklovanie – odvoz
organizáciou oprávnenou na
nakladanie s nebezpečným
odpadom



1,91
2,65
13,54

N

0,148

N

0,009

recyklovanie – odvoz
organizáciou oprávnenou na
nakladanie s nebezpečným
odpadom



204,94

uloženie na skládku

objemový odpad



1,16

materiálové a energetické
zhodnocovanie

Názov druhu odpadu

recyklovanie
recyklovanie
recyklovanie
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Prehľad vyprodukované odpadu v roku 2010 a spôsob jeho likvidácie
Názov
odpadu

Č.

Zmesový
komunálny
odpad
Zostatkový
plast
Zostatkový
papier
Objemný
odpad
plasty
Papier a
lepenka
Sklo
Kovy

1

Číslo skupiny,
podskupiny
druhu odpadu
200301

2

Kód nakladania
s odpadom
0

Množstvo
odpadu v
tonách
477,06

ičo

191201

0

4,63

- „ -

- „ -

3

191204

0

4,39

- „ -

- „ -

4

200307

0

26,27

- „ -

- „ -

5
6

150102
200101

0
0

9,862
12,575

- „ - „ -

- „ - „ -

7
8

150107
150104

0
0

19,38
0,571

- „ - „ -

- „ - „ -

31633765

Názov a sídlo
prevádzky likvidácie
odpadu
HATER Handlová, s.r.o,
Potočná 20, Handlová

Biologický odpad nie je zbieraný a likvidovaný centrálne.
Navrhujeme skvalitniť riadené odpadové hospodárstvo s cieľom :
▪ obmedzenia vzniku komunálnych odpadov
▪ obmedzenia vzniku nebezpečných odpadov
▪ znižovania obsahu problémových látok v komunálnych odpadoch
▪ materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov
▪ skládkovania odpadov v čo najnižšej možnej miere
▪ nezávadného zneškodňovania komunálnych odpadov
▪ zavedenia centrálneho zberu a likvidovania biologického odpadu

RADÓNOVÉ RIZIKO
V Atlase krajiny Slovenskej republiky je publikovaná prognóza radónového rizika radónu
v pôdnom vzduchu, s vyznačením plôch s nízkym, stredným a vysokým radónovým rizikom.
Riešené územie sa nachádza v strednom riziku, kde objemová aktivita v pôdnom vzduchu je
20 -70 kBq.m3 v základových pôdach podľa plynopriepustnosti zemín.
Prezentované výsledky radónového prieskumu nenahradzujú podrobný radónový
prieskum. Výsledky podávajú len základné informácie o radónovej situácii a slúžia ako podklad
pre usmernenie ďalších prieskumných prác.
Na základe platnej vyhlášky MZ SR č.12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie
radiačnej ochrany je ustanovený postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu
a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku prílohou č.7.
Pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas
kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov je potrebné dodržať § 14 hore uvedenej
vyhlášky. Podľa tejto legislatívy pri každej novej výstavbe vyššie uvedených objektov je
potrebné zabezpečiť vykonanie prieskumu radónu v podloží stavby, bez ktorého nebude
možné vydať stavebné povolenie na stavbu.
SÚHRN OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V RIEŠENOM ÚZEMÍ
- V koncepcii urbanistického rozvoja územia obce je riešená systémovo eliminácia
ohrozovania jednotlivých zložiek životného prostredia návrhom územných, priestorových
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a architektonických opatrení, a to najmä návrhom odclonenia obytných území od
výrobných areálov bariérovou (filtračnou) zeleňou.
- pri prípadnej realizácii IBV v blízkosti cesty 1.tr. I/50 navrhujeme dodržať pásmo
hygienickej ochrany pred negatívnymi účinkami dopravy, a navrhujeme vykonanie takých
opatrení na stavbách, ktoré budú eliminovať tieto nežiadúce účinky. (Voči správcovi ciest
nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových prípadne iných
opatrení, pretože negatívne účinky sú už pred realizáciuo stavieb známe),
- Výrobné zariadenia sú riešené vo vnútri existujúcich dvoch areálov.
- V zastavanom území obce sú riešené enklávy vzrastlej parkovej zelene na piatich
miestach.
- Navrhujeme vytvoriť priestorové podmienky pre prijatie opatrení na znižovanie
negatívneho dopadu znečistenia a poškodzovania životného prostredia na zdravotný stav
obyvateľstva:
▪ opatrenia na dôslednejšie zvyšovanie zainteresovanosti znečisťovateľov a
poškodzovateľov životného prostredia na odstraňovaní negatívnych dopadov na jeho
kvalitu
▪ opatrenia na utváranie systémových podmienok pre transformáciu hospodárstva
z energeticky a surovinovo náročných spôsobov spracovávania na energeticky
a surovinovo racionálnejšie štruktúry s vyšším podielom finalizácie, s uplatňovaním
dekontaminačných postupov a environmentálne vhodnejších technológií, s bezpečným
uskladňovaním materiálov, predlžovaním ich životnosti a opätovným využívaním
▪ opatrenia na zvyšovanie intenzity monitoringu stavu životného prostredia v ohrozených
oblastiach a zlepšovanie informovanosti a disciplinovanosti občanov obce
▪ opatrenia na dôsledné uplatňovanie disciplíny občanov pri uskladňovaní odpadu,
disciplíny pri
zbere, triedení, evidencii a zneškodňovaní odpadu z produkcie priemyselných a
poľnohospodárskych zariadení na území obce
- Je schválený projekt na vybudovanie verejnej kanalizácie a záleží iba od získania
finančných prostriedkov na jeho realizáciu.
- Navrhujeme hospodárne využívať prírodné zdroje, aplikovať biologizáciu
poľnohospodárskej veľkovýroby
- Navrhujeme regulovať v obci chov hospodárskych zvierat obyvateľmi
- Zosuvné a erodujúce časti územia priebežne monitorovať, tam kde je to možné vysadiť
stabilizačnú zeleň a v lokalitách priamo ohrozujúcich obytné územie realizovať stavebnotechnickými prostriedkami ich stabilizáciu.
- Navrhujeme skvalitniť riadené odpadové hospodárstvo, ktorého cieľom je:
▪ obmedzenie vzniku komunálnych odpadov
▪ obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov
▪ znižovanie obsahu problémových látok v komunálnych odpadoch
▪ materiálové zhodnocovanie komunálnych odpadov
▪ skládkovanie odpadov v čo najnižšej možnej miere
▪ nezávadné zneškodňovanie komunálnych odpadov
- Navrhujeme vytvoriť predpoklady pre vyvíjanie nových aktivít smerovaných na budovanie
nových zariadení na : zhodnocovanie odpadov,
separovaný zber odpadov a
zneškodňovanie odpadov.
- Doporučujeme permanentný monitoring a sanáciu neriadených skládok.
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- Obec Chrenovec – Brusno má menej ako 2000 obyvateľov, v jej katastrálnom území sa
nenachádza územie európskeho významu ani chránené vtáčie územie, ani nie je obcou so
štatútom kúpeľného miesta. V zmysle uvedeného Obvodný úrad ŽP v Prievidzi ako
príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na ŽP konštatuje, že
predmetný územný plán nie je predmetom posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona NS
SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B.14. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- Do k. ú. Brusno pri Chrenovci zasahuje chránené ložiskové územie a dobývací priestor
„Handlová – hnedé uhlie“ určené pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Ministerstvo životného prostredia SR požaduje dodržať ustanovenia § 18 a 19 banského
zákona. V zmysle § 26 ods. 3 banského zákona je orgán územného plánovania povinný
vyznačovať hranice určeného dobývacieho priestoru v ÚPD.
- Nie sú neevidované staré banské diela
- Sú zaregistrované zosuvy, ktoré sú premietnuté v grafickej časti a nie je na
nich navrhovaná žiadna nová výstavba
- Sú zaregistrované nelegálne skládky odpadov, ktoré navrhujeme odstrániť
- Do riešeného územia zasahuje určené prieskumné územie Bojnice – minerálne vody,
určené pre RNDr. Kamila Vranu, CSc, - HYDEKO-KV Bratislava, s platnosťou do 26. 8. 2012.
- V k. ú. Brusno je evidované ložisko nevyhradeného nerastu LNN Brusno - ložisko
pieskov (v súčasnosti tu vykonáva činnosť Spolok bývalých urbárnikov Brusno, pozemkové
spoločenstvo Brusno).

B.15. VYMEDZENIA PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU, /NAPR. ZÁPLAVOVÉ
ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ ŤAŽBOU/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V riešenom území si vyžaduje zvýšenú ochranu údolná niva toku Handlovky, ktorá je
záplavovým územím a z tohto priestoru je vylúčená ďalšia výstavba.
Zvýšenú ochranu si vyžaduje ložisko pieskov v k. ú. Brusno, dobývací priestor „Handlová –
hnedé uhlie, ktoré čiastočne zasahuje do riešeného územia.
Zvýšenú ochranu si vyžaduje tiež areál základnej a materskej školy.

B.16. OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV
/VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Dôležitú ekonomickú základňu v obci tvorí poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska pôda
tvorí 44,4 % výmery katastrov. Užívateľom poľnohospodárskych pozemkov je Agroprodukt
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Slovakia, a.s. Handlová. Všetky pozemky sú využívané na rastlinnú výrobu. Živočíšna výroba
bola z územia obce v minulých rokoch vylúčená.
Návrh nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy s vyhodnotením
dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde je v tomto návrhu
územného plánu obce Chrenovec-Brusno vyhotovený podľa:
- zákona č. 219/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR z 23 augusta 2004,
- podkladov Správy katastra Prievidza o BPEJ a o hranici zastavaného územia k 1. 9. 1966 a k
1. 1. 1990,
- Podkladov Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti a ochrany pôdy v Bratislave o BPEJ
v katastroch obcí Brusno a Chrenovec
- Nariadenia vlády 376/2008 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia
odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy
(Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky1) do 1. až 4. skupiny sa ustanovuje takto:
a) za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy:
1. skupina 15 eur/m2,
2. skupina 12 eur/m2,
3. skupina 9 eur/m2,
4. skupina 6 eur/m2
Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy na (1) stavby, zariadenia a
opatrenia slúžiace na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskych pozemkov (napríklad poľné
cesty, protierózne a protipovodňové opatrenia), (2) výstavbu diaľnic, ciest pre motorové
vozidlá I., II. a III. triedy a obecné komunikácie vo vlastníctve obce podľa schváleného
územného plánu, (3) výstavbu zariadení na zabezpečenie úloh obrany štátu, (4) individuálnu
bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2, (5) výstavbu v zastavaných areáloch
poľnohospodárskych a priemyselných podnikov, (6) výstavby bytov a verejnoprospešných
stavieb, ktorých investorom je obec, (7) výstavbu podniku, ktorému bolo vydané rozhodnutie o
investícii vo verejnom záujme, (8) stavby, o ktorých vo výnimočnom prípade rozhodne vláda SR,
(9) účely usporiadania druhu pozemku zastavaných stavbami na poľnohospodárske a
priemyselné účely do dňa 24. júna 1991. Ustanovenie o oslobodení od odvodov nemožno
použiť, ak sa v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu
bonitovanej
pôdno-ekologickej
jednotky
do
6.
až
9.
skupiny.
Návrh zmien funkčného využitia pozemkov a vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov
a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde je dokumentované ako súčasť územnoplánovacej
dokumentácie podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov nasledovne:
a. v grafickej časti – výkres č. 8 v mierke M 1:5 000
b. v textovej a tabuľkovej časti územného plánu
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Komplexné zhodnotenie využitia pôdy v k. ú. Brusno a v k. ú. Chrenovec
TABUĽKA Č.1 : ÚHRNNÉ HODNOTY POZEMKOV V K.Ú. CHRENOVEC A V K. Ú. BRUSNO, STAV K 8/2009 (V HA)
K.Ú.

ZASTAVANÉ
ÚZEMIE

MIMO
ZASTAVANÉ
ÚZEMIE

ORNÁ
PÔDA

ZÁHRADY

OVOCNÉ
SADY

TRVALO
TRÁVNE
PORASTY

POĽNOH.
PÔDA

LESNÉ
POZEMKY

VODNÉ
PLOCHY

ZASTAVANÉ
PLOCHY A
NÁDVORIA

OSTATNÉ
PLOCHY

CELKOVÁ
VÝMERA
V HA

CHRENOVEC

61,2325

655,1670

23,6516

9,4809

0

205,0329

238,1654

431,3188

3,9719

37,8202

5,1232

716,3995

BRUSNO

50,4416

464,6817

83,4114

10,1996

0

215,2608

308,8718

157,7328

6,2777

26,5198

15,7212

515,1233

SPOLU

111,6741

1119,8487

107,063

19,6805

0

420,2937

547,0372

589,0516

10,2496

64,3400

20,8444

1231,5228

ZDROJ: KATASTERPORTÁL, 2009

TABUĽKA Č.2 : PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE PÔDY V K.Ú. CHRENOVEC A V K. Ú. BRUSNO
PERCENTUÁLNE
ZASTÚPENIE
PÔDY V %

ORNÁ
PÔDA

ZÁHRADY

OVOCNÉ
SADY

TRVALO
TRÁVNE
PORASTY

LESNÉ POZEMKY

VODNÉ PLOCHY

ZASTAVANÉ
PLOCHY A NÁDVORIA

OSTATNÉ
PLOCHY

CELKOM

CHRENOVEC

3,2

1,3

0

28,6

60,2

0,6

5,4

0,7

100,0

BRUSNO

16,2

1,9

0

41,8

30,7

0,2

5,1

3.1

100,0
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Z uvedenej štruktúry katastrálneho územia obce Brusno vyplýva prevládajúci podiel trvalo
trávnych porastov, ktoré tvoria 41,8 % z celkovej výmery. Lesné pozemky sú zastúpené 30,7 %.
Orná pôda tvorí 16,2 %.
V katastri Chrenovec majú prevládajúci podiel lesné pozemky, ktoré tvoria 60,2 % z celkovej
výmery. Trvalo trávne porasty tvoria 28,6 %. Orná pôda tvorí iba 3,2 % z celkovej výmery.
Z geografického hľadiska Chrenovec-Brusno leží v Handlovskej kotline, ktorá je výbežkom
Hornonitrianskej kotliny, rozkladá sa na strednom úseku rieky Handlovky. Pahorkatinná časť
územia leží na tektonicky a erózne ohraničenej kotline s náplavovými kuželmi, ktoré tvoria mladé
treťohorné usadeniny s vrstvami uhoľných slojov. Striedanie nepriepustných ílovitých vrstiev
s piesočnatými podmieňujú vznik zosuvov. Hornatinnú časť, často s bralným povrchom, svahov
Vtáčnika tvoria pyroxenické a bazaltoidné pôdy. Prevládajú hnedé lesné a ilimerizované pôdy.
Pôvodné jedľobučiny s prímesou sutinných lesov sa zachovali len v pohoriach východnej a
západnej časti širšieho územia Handlovskej kotliny.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny - v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. sa celé riešené
územie nachádza v 1. stupni ochrany (§ 12 zákona). Vyššie stupne ochrany sa v riešenom území
nevyskytujú. Z dôvodu tejto ochrany je pri obhospodarovaní pôdneho fondu potrebné dodržať
opatrenia vyplývajúce z tohto zákona.
V severnej a južnej časti záujmového územia na lesnom pôdnom fonde nachádzajú
európsky významné biotopy Ls 4-Lipovo-javorové sutinové lesy ako prioritný biotop, Ls 5.1Bukové a jedl'ovo-bukové kvetnaté lesy a Ls 5.2-Kyslomilné bukové lesy. Na lesnom pôdnom
fonde v severnej časti územia sa nachádza biotop národného významu Ls 2.1- Dubovohrabové lesy karpatské. V tejto časti do riešeného územia okrajovo (cca 10 ha) zasahuje
navrhované územie európskeho významu "Žiar". PozdÍž vodného toku Handlovka evidujeme
prioritný biotop európskeho významu Ls 1.3-Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Mimo
lesného pôdneho fondu sa v území nachádzajú lúčne biotopy Lk 1-nížinné a podhorské
kosné lúky (biotop európskeho významu) a pozdÍž vodných tokov Lk S-vysokobylinné
spoločenstvá na vlhkých lúkach, Lk 6-podmáčané lúky horských a podhorských oblastí ako
biotopy národného významu s možným výskytom chránených druhov flóry.
Ochranu vôd v riešenom území upravuje zákon č.384/2009 Z.z. o vodách (vodný zákon),
zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ďalšie právne
predpisy. Ochrana vodných tokov a ich korýt je ustanovená zákonom č. č.384/2009 Z.z.
o vodách. Na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov
sa vyhlasujú ochranné pásma vodárenských zdrojov I.,II.,III. stupňa upravuje vyhl.č.29/2005.
Súčasne sú pásmami hygienickej ochrany (PHO) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
V riešenom území sa nachádza zdroj podzemných vôd, ktorý je využívaný pre
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou vodovodom v miestnych častiach mesta Prievidza. OP
VZ je stanovené rozhodnutím PLVH zo dňa 11.12.1985.
Žiadna chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) do riešeného územia nezasahuje.
Všeobecná ochrana vôd v zmysle zákona o vodách platí pre celé územie SR bez toho, že
by boli potrebné ďalšie zvláštne opatrenia. Užívateľom vôd zákon ukladá dbať o ich ochranu
a účelné využívanie. Vlastníkom alebo užívateľom poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov
ukladá povinnosť tieto obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen uchová vodohospodársky
vhodné podmienky z hľadiska množstva a akosti vôd, ale napomáha tieto ešte zlepšiť. Producenti
odpadových vôd sú povinní tieto zneškodňovať takým spôsobom, aby nebola ohrozená akosť
podzemných a povrchových vôd. V k. ú. Brusno a Chrenovec sa nenachádza kontaminovaná
plocha podzemných vôd. Doznieva znečistenie podložia v poľnohospodárskom výrobnom areáli,
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kde sa v minulosti vyskytovala živočíšna výroba. Tok Handlovky a jej prítokov pretekajúcich
zastavaným územím je znečisťovaný splaškami z domácností v dôsledku absencie verejnej
splaškovej kanalizácie. Ochrana podzemných vôd je riešená projektom a vydaným stavebným
povolením skupinovej verejnej kanalizácie a odvádzaním odpadových vôd do ČOV Prievidza.
Tento územný plán preberá uvedený projekt a navrhuje jeho rozšírenie do všetkých
navrhovaných ulíc.
Zhodnotenie urbanistického rozvoja obce podľa jednotlivých navrhovaných plôch
Podľa zákona NR SR č. 221/1996 o územnom a správnom členení SR patrí obec
Chrenovec-Brusno do okresu Prievidza. Nachádza 7 km východne od Prievidze.
Riešené územie skladajúce sa z k. ú. Brusno a Chrenovec susedí s katastrálnymi
územiami Jalovec, Ráztočno, Lipník a Veľká Čausa.
Pri stanovení rozvoja obce riešeného týmto územným plánom sa vychádza z cieľov
zlepšenia podmienok života obyvateľov obce a z vytvorenia takýchto podmienok aj záujemcom
o výstavbu rodinných domov a bytov v zdravom životnom a tichom obytnom prostredí. Ďalšie
ciele sledované riešením sú:
- Zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj obce
s dlhodobým programom postupného napĺňania zámerov obce a vytvárania
podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb jej obyvateľov.
- Získať územnoplánovací dokument, ktorý komplexne rieši územný rozvoj celej
obce Chrenovec – Brusno a bude po schválení záväzným dokumentom pre obec,
obyvateľov obce a ostatných účastníkov procesu povoľovania a realizácie
plánovaných zámerov územného rozvoja obce.
- Riešiť funkčné využitie územia obce a stanoviť limity a regulatívy pre jej rozvoj,
stanoviť plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb.
- Zlepšenie podmienok pre hospodársky rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom
na zvýšenie úrovne zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre
obyvateľov obce a návštevníkov (malé a stredné podnikanie s orientáciou na
služby, remeslá, poľnohospodárstvo, cestovný ruch).
- Posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia ľudského
potenciálu pre rozvoj obce vrátane rastu vzdelanosti, využitie prírodných a
spoločenských zdrojov na zvýšenie ekonomickej úrovne obce pri rešpektovaní a
obnove ekologického potenciálu územia.
- Vytvárať podmienky pre stabilizáciu obyvateľov poskytnutím možnosti bývania
obcou s vytváraním primeraných podmienok pre individuálny prístup k
zabezpečeniu bývania samotnými obyvateľmi.
- Zabezpečenie rozvoja komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti
podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života a životného prostredia
(šport, rekreácia, turizmus, cestovný ruch), plnohodnotné zabezpečenie
občianskeho vybavenia na území obce, ako aj vybavenia obce dopravou a
technickou infraštruktúrou.
- Zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií (kanalizácia,
bioodpad), osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia,
zabezpečenie podmienok na ochranu životného prostredia obce a zachovanie
trvalo udržateľného stavu.
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-

Rast kvality života rozvojom duchovného a spoločenského života v obci a rozvojom
informačných technológií. Zabezpečenie podmienok pre oddych a relaxáciu
občanov v rámci priestorových a funkčných možností obce.

Navrhované urbanistické riešenie tohto územného plánu využíva predovšetkým plochy
v zastavanom území a po ich vyčerpaní rozširuje obytné a výrobné územie zastavaním druhej
strany jednostranne zastavaných ulíc. Až po vyčerpaní aj týchto možností predlžuje existujúce
ulice a vytvára nové ulice v nadväznosti na existujúcu zástavbu.
Z demografického vývoja v uplynulých desiatych rokoch vyplýva nárast počtu obyvateľov
o 80 (z 1281 na 1361). Znamená to, že pri súčasnom trende vývoja stúpne počet obyvateľov na
1441. Vzhľadom na kvalitné životné prostredie a dobrú dopravnú dostupnosť miest Handlová
a Prievidza, je predpoklad aj určitého nárastu počtu obyvateľov migráciou. Týmto spôsobom
počítame s prisťahovaním najmenej 20 obyvateľov do obce. Znamená to, že v horizonte 10 rokov
bude mať obec 1461 obyvateľov.
Z prognóz demografického vývoja vyplývajú nasledujúce nároky na riešenie bývania
v budúcom období:
V horizonte 10. rokov vznikne nárok na 77 bytov
V horizonte 20 rokov vznikne nárok na ďalších 56 bytov
Celkove vznikne v obci nárok na 77 + 56 = 133 nových bytov.
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PREHĽAD ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Chrenovec

Druh výstavby

I.
II.
III.
IV.
V.
VIa.

Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Bytové domy
Rodinné domy
Občianska
vybavenosť
Parková zeleň

Chrenovec Lány
Chrenovec Na stráži
Chrenovec Hrabové lány
Chrenovec západ
Chrenovec pacelné prieluky
Chrenovec nad ihriskom +
VIb. pri škole
X. Chrenovec + Brusno
centrum
XI. Chrenovec ihrisko
XII. Chrenovec – západ +
východ
XIII. Chrenovec - stred
XV. Chrenovec stred

Šatne + penzión
cesta

V zastavanom
území

Mimo
zastavaného
územia
10,61
5,10
6,10
1,45
0,53
0,53

0,51
1,03
0,36
1,58

0,61

Rozšírenie mosta
Chodník
k budove MŠ
Technická
vybavenosť
Vodojem I. tlak.
pásmo
Vodojem II. tlak.
pásmo +
prístupová cesta

0,03
0,03

XX. Brusno juh

Rodinné domy

0,81

XXI. Brusno parcelné prieluky

Rodinné domy

0,48

XXII. Brusno východ
XXIV. Brusno východ

Rodinné domy
Vodojem I. tlak.
pásmo
Rekreácia

XVI. Chrenovec západ
XVII. Chrenovec sever
XVIII. Chrenovec sever

0,10
0,25

0,60
0,25
0,49

Brusno

XXV. Brusno Švogrová

3,00
3,67
0,25
5,48

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy je spracované v textovej, tabuľkovej a
grafickej forme podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z.z., podľa Vyhlášky MPSR č. 508/2004 Z.z. a
podľa metodiky pre spracovanie ÚPD obce, ktoré vydalo MŽP SR pre skvalitnenie celého procesu
spracovania, ale hlavne výstupov na schválenie dokumentácie.
Poznámka: V číslovaní lokalít chýbajú v poradí čísla IX. a XXI., ktorými boli označené
výhľadové lokality a čísla VII., VIII.,a XIV., kde nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT PRE NOVÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA:
LOKALITA Č. I. CHRENOVEC LÁNY - MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
západná časť obce
Druh výstavby
rodinné domy
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Rozloha lokality
Záber PPF
Druh pozemku
BPEJ
Bonitná stupnica
Užívateľ

5,10 ha
5,10 ha
TTP
0765215 - 4,52 ha, 0765415 - 0,58 ha
5, 6
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová

LOKALITA Č. II. CHRENOVEC NA STRÁŽI - MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
severná časť obce
Druh výstavby
Rozloha lokality
Záber PPF
Druh pozemku
BPEJ
Bonitná stupnica
Užívateľ

rodinné domy
6,10 ha
6,10 ha
TTP
0765415 – 5,72 ha, 0771415 - 0,38 ha
6, 7
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová

LOKALITA Č. III. – CHRENOVEC HRABOVÉ LÁNY - MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
východná časť obce
Druh výstavby
rodinné domy
Rozloha lokality
1,45 ha
Záber PPF
1.45 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0765415 – 0,93 ha, 0765215 - 0,32 ha, 0702005 - 0,20 ha
Bonitná stupnica
6, 5, 6
Užívateľ
súkromné
LOKALITA Č. IV. – ZÁPAD - MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
západná časť obce (Nad ihriskom)
Druh výstavby
bytové domy
Rozloha lokality
0,53 ha
Záber PPF
0,53 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0765215 - 0,33 ha, 0702005 - 0,20 ha
Bonitná stupnica
5, 6
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová
LOKALITA Č. V. – PARCELNÉ PRIELUKY – V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
zastavané územie obce
Druh výstavby
rodinné domy
Rozloha lokality
0,51 ha
Záber PPF
0,51 ha
Druh pozemku
záhrady
BPEJ
0765415, 0771415,
Bonitná stupnica
6, 7
Užívateľ
súkromné
LOKALITA Č. VIa., VIb. – OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
západná časť obce /nad ihriskom + pri škole/
Druh výstavby
občianska vybavenosť
Rozloha lokality
1,03 + 0,36 = 1,39 ha
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Záber PPF
Druh pozemku
BPEJ
Bonitná stupnica
Užívateľ

1,39 ha
TTP
0702005
6
súkromné

LOKALITA Č. X. – CENTRUM - V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC + BRUSNO
Miesto lokality
v historickom jadre Chrenovca, západne od školy, južne od školy,
na ľavom nábreží Handlovky a v historickom jadre Brusna
Druh výstavby
verejná zeleň (parky)
Rozloha lokality
1.58 ha
Záber PPF
1,03 ha
Druh pozemku
záhrada
BPEJ
0702005
Bonitná stupnica
6
Užívateľ
obec
LOKALITA Č. XI. – ZÁPAD - MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
západná časť obce - ihrisko
Druh výstavby
šatne + penzión
Rozloha lokality
0,10 ha
Záber PPF
0,10ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0702005
Bonitná stupnica
6
Užívateľ
obec
LOKALITA Č. XII. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA + V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
západná časť obce
Druh výstavby
prístupová cesta západ + východ
Rozloha lokality
0,31 + 0,55 ha / 0,61 ha v zastavanom území a 0,25 ha mimo zast. územia/
Záber PP
0,86 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0765215-0,31 ha, 0702005-0,55 ha
Bonitná stupnica
5
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová
LOKALITA Č. XIII. – V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
stred obce
Druh výstavby
rozšírenie mosta cez Handlovku
Rozloha lokality
0,07 ha
Záber PP
0,03 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0702005
Bonitná stupnica
6
Užívateľ
obec
LOKALITA Č. XV. – V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
stredná časť obce
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Druh výstavby
Rozloha lokality
Záber PP
Druh pozemku
BPEJ
Bonitná stupnica
Užívateľ

chodník
0,03 ha
0,03
záhrady
0702005
6
železnice SR

LOKALITA Č. XVI. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
západná časť obce
Druh výstavby
triediaci dvor komunálneho odpadu
Rozloha lokality
0,60 ha
Záber PP
0,60 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0702005
Bonitná stupnica
6
Užívateľ
obec
LOKALITA Č. XVII. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
severná časť obce
Druh výstavby
vodojem I. tlak. pásma
Rozloha lokality
0,25 ha
Záber PP
0,25 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0771415
Bonitná stupnica
7
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová
LOKALITA Č. XVIII. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE CHRENOVEC
Miesto lokality
severná časť obce
Druh výstavby
vodojem II. tlak. pásma + prístupová cesta
Rozloha lokality
0,49 ha
Záber PP
0,49 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0783675
Bonitná stupnica
7
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová
LOKALITA Č. XX. – V ZASTAVANOM ÚZEMÍ + MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRUSNO
Miesto lokality
južná časť obce
Druh výstavby
rodinné domy
Rozloha lokality
0,81 + 3,00 ha
Záber PP
3,81 ha
Druh pozemku
záhrady + TTP
BPEJ
0783785 - 2,30 ha, 0765415-1,51 ha
Bonitná stupnica
9, 6
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová
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LOKALITA Č. XXI. – PARCELNÉ PRIELUKY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRUSNO
Miesto lokality
stredná časť obce
Druh výstavby
rodinné domy
Rozloha lokality
0,48 ha
Záber PP
0,48 ha
Druh pozemku
záhrady
BPEJ
0763415
Bonitná stupnica
5
Užívateľ
súkromné
LOKALITA Č. XXII. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRUSNO
Miesto lokality
východná časť obce
Druh výstavby
rodinné domy
Rozloha lokality
3,67 ha
Záber PP
3,67 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0763412
Bonitná stupnica
5
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová

LOKALITA Č. XXIV. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRUSNO
Miesto lokality
východná časť obce
Druh výstavby
vodojem I. tlak. pásmo
Rozloha lokality
0,25 ha
Záber PP
0,25 ha
Druh pozemku
TTP
BPEJ
0763412
Bonitná stupnica
5
Užívateľ
Agroprodukt Slovakia a.s. Handlová
LOKALITA Č. XXV. – MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRUSNO
Miesto lokality
južne od obce (Švogrová)
Druh výstavby
rekreácia
Rozloha lokality
5,48 ha
Záber PP
5,48 ha
Druh pozemku
trvalý trávny porast
BPEJ
0871242 – 3,69 ha, 0771242 – 1,08 ha, 0771442 – 0,71ha
Bonitná stupnica
7, 5, 7
Užívateľ
urbár

SÚHRNNÝ PREHĽAD ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY /PP/
Podľa navrhovaného urbanistického riešenia územného plánu obce Chrenovec-Brusno
vyhodnotili sme 19 lokalít. Navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy v celkovom vyhodnotení
predpokladá výmeru 4,89 ha v zastavanom území a 26,11 ha mimo zastavaného územia..
Vo výkrese je zakreslená aj lokalita č. XXII. - trasa rýchlostnej cesty R2 na ktorú už
bol udelený súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy v rámci Zmien a doplnkov č.1/2004
Územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj.
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Záber PP podľa navrhovaných stavebných zámerov je nasledovný:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Funkcia
záber
záber mimo zastavaného
v zastavanom území v ha
územia v ha
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bývanie v bytových domoch
0,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Bývanie v rodinných domoch
1,80
19,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Občianska vybavenosť
1,39
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Šport /šatne + penzión/
0,10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Komunikácie + chodníky
0,67
0,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rekreácia
5,48
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Verejná zeleň (parky)
1,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Technická vybavenosť
1,59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu
4,89
27,27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–
Celkom
32,16
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preukázanie potreby záberov pôdy mimo hranice zastavaného územia stanovenej k 1. 1.
1990:
V obci sú vyčerpané pozemky pre bytovú a občiansku výstavbu, s výnimkou 15.
parcelných prieluk na ktorých sa už tiež pripravuje výstavba rodinných domov. Obecný úrad
eviduje viac ako 100 žiadostí o výstavbu rodinných domov a bytov od občanov obce. Ďalší
občania sa zaujímajú o stavebné pozemky a nepodali si o ne žiadosť iba z toho dôvodu, že obec
nemá pripravené žiadne územie pre takúto výstavbu. Tieto požiadavky, vzhľadom na vyčerpané
stavebné pozemky v zastavanom území, nemôže uspokojiť. Okrem toho chýbajú pozemky pre
občiansku vybavenosť. V údolnej nive toku Handlovka sa existujúce záhrady nedajú využiť na
stavebné pozemky, pretože sa jedná o záplavové územie.
V k. ú, Crenovec a Brusno sa nachádza poľnohospodárska pôda 5. – 9. bonitnej skupiny.
V katastroch Chrenovec a Brusno sa na základe vyjadrenia HYDROMELIORÁCIÍ š. p.
Bratislava zo dňa 4. 3. 2010 nenachádzajú žiadne hydromelioračné zariadenia.
Urbanistické zdôvodnenie záberov poľnohospodárskej pôdy:
Navrhovaná plocha pre viacbytové domy - lokalita IV. je riešená v nadväznosti na
existujúcu obytnú zástavbu v západnej časti obce.
Navrhované plochy pre individuálnu bytovú výstavbu sú riešené predovšetkým vo vnútri
zastavaného územia dobudovaním parcelných prieluk – lokality č. V. a XXI. a v priamej
nadväznosti na existujúcu zástavbu rodinnými domami lokality – I., II., III., XX. a XXII.
Rozvoj podnikateľských aktivít je riešený v rámci existujúcich areálov ich intenzifikáciou
bez záberov nových plôch.
Plochy pre rozvoj občianskej vybavenosti sú navrhnuté západne od centra Chrenovca pri
futbalovom ihrisku – lokalita č. VIa a východne od areálu školy - lokalita VIb.
Plochy pre rozvoj rekreácie sú riešené v priamej nadväznosti na už existujúcu lokalitu
Švogrová južne od Brusna – lokalita č. XXV.
Plocha pre prístupovú cestu k navrhovaným obytným lokalitám I. a II. je riešená pozdĺž
západného okraja obce - lokalita č. XII. Nevyhovujúce premostenie Handlovky v centre
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Chrenovca je riešené rozšírením existujúceho mosta o druhý jazdný pruh a o chodníky pre peších
– lokalita č. XIII. Riešený je aj druhý obslužný komunikačný prístup do severnej časti Chrenovca
v trase existujúcej poľnej cesty. Sprístupnenie budovy bývalej materskej školy, ktorá je navrhnutá
na rekonštrukciu na domov sociálnych služieb je riešené vybudovaním chodníka pre peších
a cyklistov z centra obce – lokalita č. XV.
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Prehľad stavebných a iných záberov na poľnohospodárskej pôde:
Žiadateľ (obstarávateľ ÚPD): Obec Chrenovec-Brusno
Spracovateľ: Ing. arch. Anton Supuka, Ing. Miroslava Supuková
Kraj: Trenčín
Obvod: Prievidza
Dátum : IV. 2011
Tabuľka č. 1.
Lokalita č.

Katastrálne
územie

Funkčné
využitie

Výmera
lokality
spolu
v ha

I.

VIa. , VIb.
X.
XI.
XII.

Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec

XIII.
XV.
XVI.

Chrenovec
Chrenovec
Chrenovec

II.
III.

IV.
V.

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
Spolu
v ha

Užívateľ
poľnohospodárskej
pôdy

Z toho

bývanie
bývanie

5,10

5,10

bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
obč.vybav.
zeleň
obč.vybav.
cesta

6,10

6,10

1,45

1,45

0,53

0,53

0,51

0,51

1,39
1,58
0,10
0,86

1,39
1,03
0,10
0,86

Skupina
BPEJ
0765215
0765415
0765415
0771415
0765415
0764215
0702005
0765215
0702005
0765415
0702005
0702005
0702005
0702005
0765215

most+cesta
chodník
Techn.
vybavenosť

0,07
0,03
0,60

0,03
0,03
0,60

0702005
0702005
0702005
0702005

Výmera
v ha
4,52
0,58
5,72
0,38
0,93
0,32
0,20
0,33
0,20
0,51
1,39
1,03
0,10
0,31
0,55
0,03
0,03
0,60

Agroprodukt
Agroprodukt
Agroprodukt
Agroprodukt
sukromné
sukromné
sukromné
Agroprodukt
Agroprodukt
súkromné
súkromné
súkromné
obec
obec

obec
obec
obec
železnice SR
obec

Vybudované
hydromelioračné
zariadenia
(závlaha,
odvodnenie)
-

Časová
etapa
realizácie

Iná
informácia

2015
2020
2015

2020
2015
2025
2020
2020
2015
2020
2020
2015
2015
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XVII.
XVIII.
XX.
XXI.
XXII.
XXIV.
XXV.

Spolu
Spolu
Celkom

Chrenovec
Chrenovec
Brusno
Brusno
Brusno
Brusno
Brusno
Brusno
Brusno
Brusno
Chrenovec
Brusno

vodojem I.
Vodojem II.
+ cesta
bývanie
bývanie
bývanie
bývanie
vodojem I.

0,25
0,49

0,25
0,49

0771415
0783675

0,25
0,49

Agroprodukt

-

2020

3,81

3,81
0,48
3,67
0,25

2,30
1,51
0,48
3,67
0,25

Agroprodukt
Agroprodukt
súkromné
Agroprodukt
Agroprodukt

-

2020

0,48
3,67
0,25

0783785
0764415
0763415
0763412
0763112

rekreácia
rekreácia
rekreácia

5,48

5,48

0871242
0771242
0771442

3,69
1,08
0,71

urbár
urbár
urbár

-

2020
2020
2020

19,06
13,69
32,75

18,47
13,69
32,16

2015
2015
2020

18,47
13,69
32,16
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Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, udelil dňa 23. 5. 2011 súhlas na použitie
pol'nohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie k návrhu územného plánu
obce Chrenovec-Brusno o celkovej výmere 32,16 ha, pod číslom 20011/00111- 02.
Súhlas sa udeľuje za dodržania nasledovných podmienok:
1. Uvedený súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej
činnosti na predmetnej lokalite.
2. Z plochy trvalého odiatia pôdy vykonat' skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky a jej
umiestneniu určí Obvodný pozemkový urad v Prievidzi, podľa vypracovanej bilancie
skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.
3. Realizácia predmetnej stavebnej činnosti na poľnohospodárskej pôde je možný len po
trvalom odiati poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 odst. 5 zákona, o ktorom rozhodne
obvodný pozemkový úrad v Prievidzi.
4. Umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania
a zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej
poľnohospodárskej pôdy.
5. Zabezpečiť prístup poľnohospodárskym mechanizmom na okolité poľnohospodárske
pozemky.
6. Uvedený súhlas je dokladom k začatiu územného konania.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV
Katastrálne územia Chrenovca a Brusna patria do lesného hospodárskeho celku (LHC)
Ráztočno, lesného celku Ráztočno I. a Ráztočno II. S platnosťou LHP na obdobie rokov
2009 – 2018 a miestna lokalita Chrenovské lazy patrí do LHC Horná Štubňa, do lesného
užívateľského celku Štátne lesy Sklené – Horná Štubňa, s platnosťou LHP na obdobie rokov
2006 – 2015. Z hľadiska poľovníckeho obhospodarovania patrí územie katastra Brusno do
poľovníckeho revíru Stanište a kataster obce Chrenovec do poľovníckeho revíru Remata I.
Riešením tohto územného plánu nie sú dotknuté lesné pozemky. Pri návrhu
rozvojových plôch bývania a rekreácie je dodržané ochranné pásmo lesa 50 m.
Obvodný lesný úrad v Prievidzi požaduje dodržať zásady ochrany lesných pozemkov
podľa ustanovení § 5 a 6 zákona o lesoch a § 4 vyhlášky MPSR č. 12/2009 o ochrane
lesných pozemkov.
Ak by nejaké stavby (napr. vodáreň a pod.) mali byť v budúcnosti umiestnené na
lesných pozemkoch, postupovať podľa ustanovení zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. v
platnom znení (vyňatie z lesných pozemkov), to sa tiež týka pozemkov v ochrannom pásme
lesa do 50 m od lesa. K stavebným činnostiam na nich je potrebné záväzné stanovisko
OLU v Prievidzi.

B.17. KOMPLEXNÉ HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A
ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Riešenie územného plánu vychádza z historicky založenej urbanistickej štruktúry
ktorá je charakteristická hromadnou formou zástavby s dostavanými, resp. rozostavanými
ulicami orientovanými rôznymi smermi podľa terénnych daností.
Historickou dominantou v panoráme obce je objekt kostola sv. Michala na návrší v
Chrenovci. Novšími dominantami sú objekty Základnej školy a nové bytové domy. Plošnú
dominantu predstavuje bývalý poľnohospodársky výrobný areál. Rešpektovaná je založená
uličná sieť, charakter architektúry a prírodné danosti. Doplnené boli parcelné prieluky a po
ich zastavaní je rozvoj obce riešený predĺžením založených ulíc, využitím veľkých záhrad
a plôch bezprostredne nadväzujúcich na existujúcu zástavbu. Posilnená je funkcia bývania
formou rodinných domov a dokompletovaná je chýbajúca občianska vybavenosť. Doplnená
je výrobná funkcia o intenzifikáciu existujúcich výrobných plôch. Rozšírené sú možnosti
športu dokompletovaním existujúceho ihriska a riešený je rozvoj rekreácie v existujúcej
lokalite Švogrová.
V dopravnom systéme je navrhnuté urýchlené vybudovanie rýchlostnej cesty R2 mimo
obytné územie, riešené je zvýšenie bezpečnosti chodcov pri priechode cez cestu I/50,
riešené je odstránenie bodových závad a riešené je zlepšenie smerových a šírkových
parametrov miestnych komunikácií. Navrhnutý je aj druhý komunikačný okruh, ktorý umožní
bezproblémovú obsluhu Chrenovca v prípade dočasnej
nepriepustnosti existujúcich
komunikácií. Riešené je rozšírenie siete peších komunikácií i cyklistických trás. Zvýšený je
počet parkovacích miest a riešené je dobudovanie zastávok hromadnej dopravy.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V technickom vybavení obce je riešené vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV,
rozšírenie vodovodnej siete, rozšírenie elektrickej rozvodnej siete, plynovodnej
a telekomunikačnej siete.
Riešené je zlepšenie stavu životného prostredia, skvalitnenie odpadového
hospodárstva, zvýšenie ekologickej stability riešeného územia. Osobitná pozornosť je
venovaná skvalitneniu obytného prostredia a centrálnemu priestoru obce.
Riešený je ekonomický rozvoj obce vytvorením nových pracovných miest, čím sa zvýši
kúpyschopnosť obyvateľov aj jeho stabilizácia v obci.
V rámci krajinnoekologického plánu boli v etape Prieskumov a rozborov stanovené
opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability celého riešeného územia.
Územný plán je riešený na princípe rešpektovania zásad trvalo udržateľného rozvoja.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽITIA ÚZEMIA
2. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK
VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA
3. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA
4. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA
5. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH
HODNÔT, PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV,
PRE OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE
A UDRŽIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENE
6. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
9. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A NA VYKONANIE ASANÁCIE
10. URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
12. SCHÉMA ZÁVÄZNEJ ČASTI A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽITIA ÚZEMIA







Rešpektovať schválenú hranicu zastavaného územia a ďalší rozvoj obce riešiť
prednostne v súčasných hraniciach a dostavbou voľných stavebných pozemkov.
Rešpektovať všetky vymedzené a navrhované ochranné pásma.
Návrhom dosadby stromovej a krovinnej vegetácie – pozdĺž vodných tokov, ciest a
pozdĺž hranice katastrálneho územia – zvýšiť ekologickú stabilitu najmä odlesnenej
časti riešeného územia.
Výstavbu obytných objektov v blízkosti výrobných budov realizovať iba v prípade, ak
výrobné prevádzky nebudú negatívne ovplyvňovať obytnú funkciu dotknutého územia
Zberné strediská separovaného zberu odpadov riešiť v detaile tak, aby nedochádzalo
k negatívnemu ovplyvňovaniu obytnej zóny hlukom. V prípade umiestnenia v súvislej
obytnej zástavbe, je potrebný súhlas dotknutých obyvateľov
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ZÁVÄZNÉ SÚ ROZVOJOVÉ LOKALITY:

Chrenovec

VI.
VII.
VIII.

I.
Chrenovec Lány
II.
Chrenovec Na stráži
III. Chrenovec Hrabové lány
IV. Chrenovec západ
V. Chrenovec pacelné prieluky
VIa.,VIb.Chrenovec nad ihriskom
+ pri škole
VII. Chrenovec Agrospol
VIII. Chrenovec východ
X. Chrenovec + Brusno centrum
XI. Chrenovec ihrisko
XII. Chrenovec – západ + východ
XIII. Chrenovec - stred
XIV. Chrenovec centrum
XV. Chrenovec stred
XVI. Chrenovec-západ
XVII. Chrenovec sever
XVIII. Chrenovec sever

Druh výstavby
Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Bytové domy
Rodinné domy
Občianska vybavenosť
Výroba
Výroba
Parková zeleň
Šatne + penzión
Prístupové cesty+ most
Rozšírenie mosta
Zastávka ŽSR
Chodník
Triediaci dvor TKO
Vodojem I. tlak. pásmo
Vodojem II. tlak. Pásmo
+ prístupová cesta

Brusno
XX.
XXI.
XXII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXIX.

Brusno juh
Brusno parcelné prieluky
Brusno východ
Brusno východ
Brusno Švogrová
Brusno juh trasa R2
Brusno sever

Rodinné domy
Rodinné domy
Rodinné domy
Vodojem I. tlak. pásmo
Rekreácia
Rýchlostná cesta
Križovatka na ceste I/50

Určenie rozvojových etáp
I. etapa:
V rozvoji bývania využiť všetky voľné plochy a parcelné prieluky v zastavanom území
obce mimo územia ohrozovaného záplavami vybrežovaním Handlovky a miestnych potokov.
V rozvoji občianskej vybavenosti rekonštruovať a revitalizovať existujúce objekty slúžiace
tomuto účelu v obci.
V rozvoji výroby využívať voľné plochy a kapacity v areáli bývalej poľnohospodárskej
prvovýroby na západnom okraji Chrenovca.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V rozvoji rekreácie využívať plochy v nadväznosti na horáreň v lokalite Švogrová, ktorá
slúži na občasné spoločenské piknikové akcie spojené s poľovníctvom a chaty v lokalite
Chrenovské lazy.
.
II. etapa:
V rozvoji bývania smerovať výstavbu rodinných domov na plochy kde je už vybudovaná
technická infraštruktúra, alebo je dostupná predĺžením existujúcich ulíc. Výstavbu bytových
domov orientovať do lokality nad ihriskom.
V rozvoji občianskej vybavenosti vybudovať nový kultúrny dom a ďalšie zariadenia
v nadväznosti naň podľa záujmu občanov.
V rozvoji výroby pokračovať v intenzifikácii areálu poľnohospodárskej prvovýroby na
západnom okraji Chrenovca a areálu firmy Gryff vo východnej časti Chrenovca.
V rozvoji rekreácie intenzifikovať existujúci rekreačný areál v lokalite Švogrová.
III. etapa:
V rozvoji bývania v rodinných domoch do III. etapy sa presúva lokalita č. I. vzhľadom na
vlastnícke vzťahy k pôde a zámeru majiteľa využívať pozemky na agroturistiku.
Zásady pre následnú projektovú prípravu a realizáciu rozvojových aktivít
 Zabezpečiť dôslednú realizáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie na
úrovni jednotlivých projektov v súlade so zákonom tak, aby bola zabezpečená
optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výberu environmentálnych
technológií, časovej a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj
vyváženosť
environmentálnych,
sociálnych
a ekonomických
aspektov
realizovaných projektov.
 Podporovať výstavbu technického vybavenia obce, moderných informačných
technológií tak, aby sa dosiahlo tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia
s požiadavkami na moderný spôsob života
 Pri rozhodovaní pri výbere projektov dôsledne sledovať aspekt trvalej
udržateľnosti podporovanej aktivity a vyváženosť krátkodobých a dlhodobých
vplyvov.

2. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK
VYUŽITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŽITIA
Pri umiestňovaní stavieb dodržať tieto zásady a regulatívy:
1. Uličné čiary pri dostavbe parcelných prieluk sú stanovené priamkou medzi uličnými
nárožiami fasád existujúcich susediacich domov na oboch stranách stavebného
pozemku.
2. Uličné čiary pri dostavbe ulíc sú stanovené priamkou medzi uličnými nárožiami fasád
posledných dvoch domov stojacich v ulici.
3. Uličné čiary v novo navrhnutých uliciach sú stanovené 10 m od okraja navrhnutej
uličnej komunikácie.
4. Výšková hladina zástavby je určená priamkou medzi hrebeňmi striech susediacich
domov, resp. posledného domu v ulici.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5. V rámci rekonštrukcie existujúcich domov s plochými strechami zmeniť tvar strechy
na sedlové strechy.
6. Vzdialenosť domov od susedov je daná stavebným zákonom a musí byť dodržaná.
7. Pri umiestňovaní nových objektov musia byť dodržané všetky ochranné pásma (VN
vedení, plynovodu, telekomunikačných káblov, trafostaníc, cintorínov, hospodárskeho
dvora poľnohospodárskeho podniku, lesa, letiska, vodných zdrojov a vodných tokov).
8. Do obytnej zóny nie je možné umiestňovať žiadne podnikateľské aktivity, ktoré môžu
svojou činnosťou zhoršovať životné prostredie hlukom, prachom, zápachom /napr.
stolárske dielne, autoklampiarstva a pod./.
9. Vylúčiť chov hospodárskych zvierat ako predmet podnikania z obytnej zóny obce.
10. Vylúčiť výstavbu z inundačného územia Handlovky ohrozovaného vybrežením toku..
•
Podiel možného zastavania je daný disponibilnými pozemkami. Vzhľadom na
skutočnosť, že podiel bytových domov je nízky a že sa jedná prevažne o zástavbu
rodinnými domami a objektmi občianskej vybavenosti, nebude na konci návrhového
obdobia dosiahnutý prípustný podiel zastavania územia.
• Podobná situácia je aj v únosnosti zastavania územia. Zastavaná plocha objektmi,
komunikáciami a technickými zariadeniami sa bude na konci návrhového obdobia
pohybovať okolo 16 %. Záhrady, verejná zeleň a ostatná nezastavaná plocha bude tvoriť.
84 %.







Z dôvodu dodržania hygienického ochranného pásma cintorína nemožno zaradiť
medzi stavebné pozemky parcely ležiace bližšie ako 50 m od oplotenia cintorína.
Z dôvodu dodržania ochranného pásma vedení vysokého napätia a trafostaníc
nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky parcely, cez ktoré tieto elektrické vedenia
prechádzajú alebo sú na nich vybudované trafostanice a ani parcely a ich časti, ktoré
sa nachádzajú bližšie ako 15 m od krajného vodiča vedení alebo od trafostaníc.
V zmysle § 30 zákona č 143/1998 Z.z. o civilnom letectve je potrebný súhlas
Leteckého úradu SR na stavby vysoké 100 m a viac nad terénom ; na stavby
a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m nad okolitú krajinu ; zariadenia, ktoré môžu
rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä
zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice ; zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä
zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé
svetlá a silné svetelné zdroje.
V areáli poľnohospodárskej prvovýroby na západnom okraji Chrenovca je možné
umiestňovať iba také výrobné aktivity, ktoré nebudú nepriaznivo ovplyvňovať obytné
územie obce hlukom, zápachom ani kontamináciou podložia. Vylúčené sú všetky
druhy výroby a služieb produkujúce nebezpečný odpad.

V rámci podrobných vymedzení sa stanovujú nasledovné regulatívy funkčného
využívania :
Prevažujúca funkcia v území – obytná :
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V priestore vyčlenenom pre funkciu bývania – v lokalitách II, III, IV, V,XX, XXI a XXII
- sú prípustné doplnkové funkcie v území :
- komerčná vybavenosť
- nekomerčná vybavenosť
- dopravné zariadenia lokálneho významu
Podmienečne prípustné funkcie v území :
- chov vybraných druhov hospodárskych zvierat určený VZN,
- chov exotického vtáctva a zvierat určený VZN na základe individuálneho posúdenia
a stanoviska hygienika
Neprípustné funkcie v území
- výrobné aktivity ( okrem drobných aktivít remeselnej výroby )
- chov hospodárskych zvierat pre komerčné účely
Neprípustné aktivity v území
- výsadba vyššej (vzrastlej) zelene mimo ovocných stromov v záhradách rodinných
domov a mimo pôvodnej vegetačnej druhovej skladby
V území vyčlenenom pre funkciu rekreácie – lokalita XXV - sú prípustné doplnkové
funkcie v území
- komerčná vybavenosť
- nekomerčná vybavenosť
Podmienečne prípustné funkcie v území :
- chov vybraných druhov hospodárskych zvierat určený VZN,
- chov exotického vtáctva a zvierat určený VZN na základe individuálneho posúdenia
a stanoviska hygienika
Neprípustné funkcie v území :
- výrobné aktivity
- chov hospodárskych zvierat pre komerčné účely
- výsadba vyššej (vzrastlej) zelene mimo určenú druhovú skladbu
V priestore vyčlenenom pre funkciu výroby – lokality VII a VIII - sú prípustné
doplnkové funkcie v území :
- komerčná vybavenosť
- dopravné zariadenia lokálneho významu
Neprípustné funkcie v území :
- bývanie trvalého charakteru ( okrem príležitostného a účelového ubytovania )
- rekreácia
- chov hospodárskych zvierat

3. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA
ÚZEMIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI


Nové objekty občianskeho vybavenia umiestňovať iba na pozemky určené týmto
územným plánom - lokality VIa , VIb.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Súbežne s realizáciou a rekonštrukciou objektov občianskeho vybavenia zrealizovať
parkové úpravy v ich okolí a vytvárať tak dôstojné kultúrno–spoločenské a
odpočinkové priestory vo všetkých častiach obce
Architektonické stvárnenie objektov občianskeho vybavenia a ich podlažnosť
prispôsobiť okolitej zástavbe

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, cintoríny
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
služobné byty a byty majiteľov zariadení
príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
parkovo upravená líniová a plošná zeleň
Neprípustné funkcie:
ostatné zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb
všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie
susedných pozemkov využívaných verejnosťou alebo znižujú kvalitu obytného
prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
Pri výstavbe zariadení občianskej vybavenosti dodržať ochranné pásmo a popri
jestvujúcich cestách osadzovať ich na jestvujúcu uličnú čiaru, resp. 6 m od krajnice
komunikácie
Zachovať ochranné pásmo 50m od oplotenia cintorína a neumiestňovať tam žiadnu
výstavbu
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 70%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia
ÚZEMIE ZMIEŠANÉ - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOST
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži na bývanie v polyfunkčných objektoch rodinných domov s prevládajúcou
obytnou funkciou.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
Bývanie v rodinných domoch s prípustnou občianskou vybavenosťou (sociálne, zdravotnícke,
športové zariadenia, nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb, vybavenosť pre obsluhu
tohto územia), zeleň súkromných záhrad, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby
obyvateľstva, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, príslušné pešie, cyklistické a
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––motorové komunikácie, plochy trás a zástavok SAD, nevyhnutné plochy technického
vybavenia územia, parkovo upravená líniová a plošná zeleň
Neprípustné funkcie
zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb
všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie
susedných pozemkov na účely bývania alebo znižujú kvalitu obytného prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
Pri výstavbe polyfunkčných objektov dodržať ochranné pásmo a popri jestvujúcich cestách
osadzovať ich na jestvujúcu uličnú čiaru, resp. 6 m od krajnice komunikácie.
Hladina hluku v priestoroch pred oknami obytných miestností rodinných domov, hluk z iných
zdrojov (napr. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej stavebnej a výrobnej činnosti,
hluk z mimopracovných aktivít človeka) nesmie prekročiť hladinu v denných a večerných
hodinách 50dB a v nočných hodinách 45dB. (podľa zákona 549/2007)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia vrátane obytného podkrovia
ÚZEMIE REKREAČNÉ.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie tvoria plochy monofunkčnej areálovej športovej vybavenosti ihrísk – lokalita XI.
a rekreačných areálov vo voľnej prírode – lokalita XXV.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
kryté športoviská, kúpaliská
viacšportový areál -otvorené športoviská (futbal, tenis, basketbal, volejbal, detské ihrisko
a iné)
rekreačno - oddychové plochy a zariadenia verejného stravovania
agroturistické areály s prechodným ubytovaním (turistické chatky)
parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení
nízka zeleň, lesný porast
príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
Neprípustné funkcie:
bývanie v rodinných a bytových domoch
zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb
všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie
103
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA Banská Bystrica

Územný plán obce Chrenovec-Brusno – návrh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––susedných pozemkov využívaných verejnosťou.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 30%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia
ÚZEMIE VÝROBNÉ – PRIEMYSEL
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb,
u ktorých sa predpokladá dlhodobá stabilita funkcie a nemajú negatívny vplyv na využitie
susedných pozemkov – lokality VII. a VIII.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
plochy a zariadenia priemyselnej výroby a služieb všetkých druhov, ktoré nebudú negatívne
ovplyvňovať susediacu zástavbu
plochy a zariadenia komunálnej a stavebnej výroby
sklady a skladovacie plochy
obchodné, kancelárske a správne budovy
služobné byty a byty majiteľov zariadení
odstavné miesta a garáže
nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
príslušné pešie, cyklistické, motoristické komunikácie
parkovo upravená líniová, izolačná a plošná zeleň
Neprípustné funkcie:
bývanie rodinného typu.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
Ochrannú bariérovú zeleň vysádzať vo vnútri areálu v susedstve s obytnou zónou
Hladina hluku v priestoroch pred oknami obytných miestností rodinných domov, hluk z iných
zdrojov (napr. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej stavebnej a výrobnej činnosti,
hluk z mimopracovných aktivít človeka) nesmie prekročiť hladinu v denných a večerných
hodinách 50dB a v nočných hodinách 45dB (podľa zákona 549/2007).
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 85%
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Podlažnosť územia: max. 4 nadzemné podlažia
Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
- Podporovať rozvoj občianskeho vybavenia pozdĺž ulíc tvoriacich kompozičnú os obce.
- Postupne dotvoriť atraktívne priestranstvá v historických častiach Chrenovca aj Brusna.
- Podporovať a usmerňovať formovanie priemyselnej výroby a podnikateľských aktivít
v existujúcich areáloch. Podpora výroby, ktorá nie je v rozpore s priľahlou IBV.
- Podpora rozvoja rekreačných aktivít a cestovného ruchu
- V ochrannom pásme cintorínov neumiestňovať žiadne budovy na bývanie a ponechať ho
ako plochu zelene.
- V zmysle §30 zákona ,.143/1998 o civilnom letectve je potrebný súhlas Leteckého úradu na
stavby:
-vysoké 100m a viac nad terénom
-vysoké 30m a viac umiestnené na vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac
nad okolitú krajinu
-zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice
-zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje

4.













ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA
Rešpektovať nadradenú komunikáciu - cestu I. triedy prechádzajúcu zastavaným
územím obce. Rešpektovať koridor pre trasu rýchlostnej cesty R 2 južne od Brusna.
Vybudovať nové úseky miestnych komunikácií a tým vytvoriť základ nových ulíc
rodinných domov
Vybudovať aj na miestnych komunikáciách výbočiská pre autobusové zastávky
Vybudovať novú uličnú sieť miestnych komunikácií pre sprístupnenie navrhovaných
bytových domov, rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a plôch pre
podnikateľské aktivity. Nové miestne komunikácie zrealizovať v zásade v kategórii
MO 8/40 alebo v odvodenej kategórii MO 7/30.
postupne dobudovať chodníky vedľa všetkých navrhovaných miestnych obslužných
komunikácií kategórie MO 8/30 a MO 8/40 v zmysle príslušných právnych predpisov
(STN 73 6110)
Na konci slepých ulíc vybudovať obratiská
Vybudovať nové odstavné a parkovacie plochy
Vybudovať prípojky inžinierskych sietí ku všetkým navrhovaným objektom
Rešpektovať a nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenia vojenskej správy
v zastavanom území obce
Vybudovať verejnú splaškovú kanalizáciu v celej obci a napojiť ju na systém
skupinovej kanalizácie s čistením odpadových vôd v ČOV Prievidza
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Civilná ochrana obyvateľstva
Ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí zabezpečiť prostredníctvom
schváleného plánu ukrytia obyvateľstva. V obci sa nachádza 51 jednoduchých úkrytov
budovaných svojpomocne v suterénnych priestoroch rodinných a bytových domov
s celkovou kapacitou 4275 osôb. V obci sa nenachádza úkryt vyššej kategórie.
Určuje sa povinná výstavba zariadení civilnej ochrany podľa vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, §12, ods.4, písm.1) a
ods.6, písm.d) v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon, §139 a, ods. 10,
písm.m) s poukázaním na ďalšiu platnú legislatívu /zákon NR SR č.42/1994Zb. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, §4 ods.3 a4, §15 ods. 1, písm.e), §16,
ods. 1, písm. E), ods.3 a ods.12, vyhlášku MV č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany, §4, 5, 10, 11 a 12 a príloha č.1 a Nariadenie vlády SR č. 166/1994 Zb. O
kategorizácii územia Slovenskej republiky/

5. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT,
PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE OCHRANU
PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE
EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENE
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. sa celé riešené územie nachádza v 1. stupni
ochrany (§ 12 zákona). Vyššie stupne ochrany sa v riešenom území nevyskytujú.
V severnej a južnej časti záujmového územia na lesnom pôdnom fonde
nachádzajú európsky významné biotopy Ls 4-Lipovo-javorové sutinové lesy ako prioritný
biotop, Ls 5.1-Bukové a jedl'ovo-bukové kvetnaté lesy a Ls 5.2-Kyslomilné bukové lesy.
Na lesnom pôdnom fonde v severnej časti územia sa nachádza biotop národného
významu Ls 2.1- Dubovo-hrabové lesy karpatské. V tejto časti do riešeného územia
okrajovo (cca 10 ha) zasahuje navrhované územie európskeho významu "Žiar". PozdÍž
vodného toku Handlovka evidujeme prioritný biotop európskeho významu Ls 1.3Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Mimo lesného pôdneho fondu sa v území
nachádzajú lúčne biotopy Lk 1-nížinné a podhorské kosné lúky (biotop európskeho
významu) a pozdÍž vodných tokov Lk S-vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach,
Lk 6-podmáčané lúky horských a podhorských oblastí ako biotopy národného významu s
možným výskytom chránených druhov flóry.
Pri zásahu do vyššie uvedených biotopov rešpektovať § 6 zákona č.543/2002 Z.z.
týkajúci sa náhradných revitalizačných opatrení. Pri doplňovaní vegetácie v území, pri
rekonštrukcii stávajúcich a zakladaní nových plôch zelene zamerať sa výhradne na
stanovištne vhodné dreviny a kroviny.
OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV
- Do k. ú. Brusno pri Chrenovci zasahuje dobývací priestor /DP/ s chráneným
ložiskovým územím /CHLÚ/ „Handlová – hnedé uhlie /26/“, HBP a.s. Prievidza,
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dobývací priestor s chráneným ložiskovým územím Handlová – hnedé uhlie /27/,
HBP a.s. Prievidza,
- Ložisko nevyhradeného nerastu „Chrenovec – Brusno, štrkopiesky a piesky – štrky
/4007/“, AGROSPOL, podieľnícke poľnohospodárske družstvo v likvidácii, Chrenovec
– Brusno.
- Do riešeného územia zasahuje osobitné prieskumné územie Bojnice – minerálne
vody, určené pre RNDr. Kamila Vranu, CSc, - HYDEKO-KV Bratislava,
s obmedzenou platnosťou do 26. 8. 2012.
- Nie sú zaevidované staré banské diela
- V riešenom území sú zaregistrované zosuvy, ktoré sú v grafickej časti zakreslené
a rešpektované
- V k.ú. Chrenovec je zaevidovaná opustená skládka odpadu bez prekrytia /nelegálna
skládka/, ktorú navrhujeme uzavrieť a zrekultivovať.
Ministerstvo životného prostredia SR požaduje dodržať ustanovenia § 18 a 19
banského zákona. V zmysle § 26 ods. 3 banského zákona je orgán územného plánovania
povinný vyznačovať hranice určeného dobývacieho priestoru v ÚPD. Ložisko nevyhradeného
nerastu je podľa ust. § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
-

OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Kultúrne pamiatky podľa súčasného pamiatkového zákona sú všetky národnými
kultúrnymi pamiatkami /NKP/. Tieto sú chránené podľa Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MK SR č. 253/2010, ktorou sa
vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Podľa pamiatkového zákona sú chránené aj
archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté v pôvodných nálezových situáciách,
nachádzajú sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou.
V katastrálnom území obce Chrenovec-Brusno sa nachádzajú nasledovné
pamiatkové hodnoty s potrebou ochrany:
Z urbanistického hľadiska je hodnotná najstaršia zachovalá obytná zástavba
v historickej – jadrovej časti obce – rovnako v Chrenovci aj v Brusne.
Objekty sú radené pozdĺž obidvoch potokov v kompaktnej uličnej zástavbe vo voľnom
usporiadaní – kolmom a šikmom na úzkych pozemkoch. Pozemky prevažne stúpajú alebo
klesajú od cesty. V zadných častiach pozemkov sú miestami zachovalé pristavané
hospodárske objekty.
Z architektonicko-pamiatkového hľadiska sú v obci zachovalé viaceré obytné objekty.
Niektoré sú prízemné s pivnicami od ulice. Pozoruhodné sú objekty dvojpodlažné, niektoré
dvojpodlažné aj s pivnicou v zníženej časti pozemku pri ceste.
Na čelných fasádach sú po dve úzke okná v obidvoch podlažiach. Na niektorých
čelných fasádach zachovaných objektov sa nachádzajú dekoratívne tvaroslovné prvky ako
sú plasticky zvýraznené korunné a medzipodlažné rímsy, šambrány okien s reliéfnou
plastickou výzdobou, nárožné rustikálne ornamenty. Zachovali sa aj drevené časti objektov
ako podsteny so zábradliami, drevené brány a studne, drevené vstupné dvere s dekoračnými
výplňami.
Z hospodárskych objektov je zachovaná a primerane sanovaná sýpka obilia v
Brusne.
Z hľadiska sakrálnych stavieb sú hodnotné nasledovné objekty a historické diela:
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– R. k. kostol sv. Michala archanjela č. v ÚZPF 836/0 postavený v roku 1949 na mieste
pôvodného gotického kostola z roku 1339, ktorý vyhorel v roku 1947. V tomto prieskume
nebol predmetom skúmania rozsah dostavby a zachovania pôvodného kostola, ktorý
vyhorel;
 v historických prameňoch sa uvádza oltár „Smrť Panny Márie“ z rokov 1515 – 1525 ako
rezbárske dielo z lipového dreva. Oltár bol pravdepodobne pôvodne inštalovaný
v pôvodnom kostole. V súčasnosti sa nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave;
 Socha na stĺpe – Immaculata č. v ÚZPF 11247/0– socha Panny Márie z roku 1741,
ktorý dal zhotoviť šľachtic – rodák z Brusna Anton Paluška. Umiestnená je v centrálnej –
historickej polohe Brusna. V súčasnosti prebieha reštaurovanie z finančných prostriedkov
Dotačného systému Ministerstva kultúry SR v rámci garantovaného programu Obnovme
si svoj dom so spoluúčasťou obce.
Evidencia pamätihodností obce
Obec môže v zmysle ustanovenia § 14 ods.4 pamiatkového zákona, rozhodnúť o
utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodnosti obce. Do evidencie pamätihodností
obce je možné zaradiť okrem hnuteľných 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.
Archeologický výskum
Pri realizácii stavieb je možné, že pri zemných prácach budú zistené archeologické
nálezy, resp. archeologické situácie a bude nutné vykonať tu archeologický výskum a
postupovať v zmysle zákona NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Do
územného plánu obce je potrebné uviesť požiadavku, podľa ktorej v súvislosti s následnou
realizáciou územného plánu v praxi je nevyhnutné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/1998 Z.z.) a zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vykonať na všetkých stavbách v /záujmovom
území, ktorých súčasťou sú zemné práce archeologický výskum v jednotlivých stavebných
etapách realizácie územného plánu obce nasledovne:
1. Stavebnik/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného
Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebném akcii vo vzťahu
k možnosti narušenia archeologických nálezísk.
Zároveň upozorňujeme na § 37 ods. 3 citovaného zákona v znení neskorších zmien a
doplnkov (zákon č.208/2009) Z. z.). ,,O nevyhnutnosti vykonat' záchranný výskum rozhoduje
Krajsky pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeoIogického výskumu KPU vydá
rozhodnutie.
V katastrálnom území obce eviduje Archeologický ústav SAV v Nitre mohylové
pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, ktoré dokazuje osídlenie priestoru
v tejto epoche; zemné práce spojené so stavebnými aktivitami v rámci ÚPN tak môžu porušiť
archeologické objekty, vrstvy či iné situácie.
^"''
t
""
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Odporúčania spracovateľa
Pre udržanie a zveľaďovanie celkovej /aj ekologickej/ stability krajiny odporúčam
rešpektovať základné krajinnoekologické zákonitosti a postupne prijať nasledujúce opatrenia:
Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity :










udržiavať lúky s cieľom zachovania biodiverzity
pri umelých výsadbách a obnove lesných celkov uprednostňovať druhy stanovištne
pôvodné s cieľom zabrániť introdukcii inváznych druhov, ktoré svojim agresívnym
správaním znižujú druhovú diverzitu územia
ponechať existujúce a dosadiť brehové porasty pozdĺž vodných tokov Handlovka,
Jalovského potoka a potoka Kolarová
zásadne udržať súčasné rozmiestnenie prvkov krajinnej štruktúry
zlepšiť heterogenitu územia výsadbou líniovej vegetácie pozdĺž poľných ciest
udržať, prípadne doplniť nelesnú drevinovú vegetáciu na neprodukčných plochách,
potenciálne eróznych plochách, medziach a pod.
zabezpečiť vhodný manažment lúčnych ekosystémov – pravidelné kosenie
chrániť vlhkomilné spoločenstvá

Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov
Z hľadiska eliminácie stresových faktorov ohrozujúcich kvalitatívne a kvantitatívne
vlastnosti prírodných zdrojov je potrebné:




osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s najlepšou produkčnou schopnosťou v obci
Chrenovec-Brusno (podľa zákona SNR č.307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu)
dodržať ochranné pásma existujúcich prírodných zdrojov a ich limitov pri výstavbe a
rekonštrukcii vodovodu a pri výstavbe kanalizácie

Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov




pri rozvoji a výstavbe voliť najlepšie dostupné alternatívne riešenia a technológie
ponechať a posilniť prírodné a prírode blízke krajinné prvky
zvýšiť využiteľnosť miestnych zdrojov a podporiť spotrebu v mieste produkcie

Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
K základným opatreniam na ochranu životného prostredia v záujmovom území patrí:






dobudovať chýbajúcu technickú infraštruktúru na ochranu životného prostredia
(najmä kanalizáciu )
urýchliť realizáciu rýchlostnej cesty R4 južne od obce
pri novo navrhovaných aktivitách uplatňovať Zákon 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie s aktívnym zapojením obyvateľstva do procesu
posudzovania a preferovať alternatívy s minimálnym vplyvom na životné prostredie
zvýšiť informovanosť obyvateľstva, zabezpečiť bezproblémový prístup k informáciám
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľstva a tým prispieť k trvalo udržateľnému spôsobu života v záujmovom území

6. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy, ktoré súvisia
s ochranou jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Ovzdušie
 Prísne uplatňovať sankcie zo spaľovania organickej sušiny v záhradách a na poliach.
 Osobitným záväzným nariadením obecného zastupiteľstva upraviť možnosť chovu
domácich zvierat pri rodinných domoch.
 Dobudovať miestne komunikácie a chodníky s bezprašnou povrchovou úpravou.
 Vysiať a udržiavať trávnaté plochy na všetkých nespevnených verejných priestranstvách
v obci.
Voda
-

-

-

Prednostným dobudovaním obecnej kanalizácie zamedziť prenikaniu odpadových vôd do
podložia a odstrániť tak potenciálne ohrozenie podzemných vôd. Vybudovanie
kanalizácie a ČOV je základná podmienka ďalšieho rozvoja obce.
Rešpektovať zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a vyjadrenia ich vlastníka resp. prevádzkovateľa StVS a.s. Banská Bystrica a StVPS a.s.
Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd v okrese Prievidza vydané ObÚ ŽP v Prievidzi dňa 5.10.2009 pod č.
OÚŽP/2009/01305.
Rešpektovať vodné toky a vodné stavby, ich ochranné pásma a vyjadrenie správcov
vodných tokov – SVP, š.p. OZ Piešťany.
Nezhoršiť odtokové pomery lokality, rešpektovať zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami.

Pôda



Výsadbou stromovej a krovinnej vegetácie po obvode blokov ornej pôdy pozdĺž poľných
ciest a vodných tokov obmedziť odvievanie najúrodnejšej vrstvy ornice.
Znižovať aplikáciu chemických prípravkov do pôdy a znížiť tak jej kontamináciu
nežiadúcimi chemickými zlúčeninami.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Zastavané územie obce je vymedzené hranicou intravilánu určenou k 1. 1. 1990
rozšírené o plochy, ktoré boli zastavané v období od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2010.
Pre budúci rozvoj je navrhované rozšírenie
zastavaného územia v severnej
a východnej časti Chrenovca pre bývanie, v západnej časti pre bývanie a občiansku
vybavenosť, v južnej a východnej časti Brusna pre bývanie.

8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
V riešenom území sú legislatívne vymedzené tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce
riešené územie. Pri realizácii navrhnutého rozvoja obce postupovať v súlade
s požiadavkami príslušných správcov:
Ochranné pásmo letiska
Do juhovýchodnej časti riešeného územia zasahujú ochranné pásma letiska Morovno
stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-10011981 zo dňa 28.10.1981.
Z vyhlásených ochranných pásiem letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Morovno a
predpisu L 14 Z - Letiská. pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom
hospodárstve vyplývajú nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov apod. je
stanovené:
+ ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 477 m n.m.B.p.v.
Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékol'vek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Leteckého úradu SR.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
+ ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí
byť riešené podzemným káblom).
V zmysle §28 ods. 3 a §30 zákona Č. 14311998 z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký úrad SR
dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej
povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších
stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je
potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
+ ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli
narušiť vyššie popísané ochranné pásma Letiska Morovno,
+ stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
+ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
+ zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
+ zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.
1, písmeno d).
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Letecký úrad SR požaduje preveriť prípadnú kolíziu navrhovaného 400 kV vedenia
Bošáca – Nováky – Prievidza – Horná Ždaňa s ochrannými pásmami letiska Morovno.
V prípade kolízie Letecký úrad s trasou vedenia súhlasiť nebude.
Letecký úrad SR požaduje, aby vyššie uvedené pripomienky a obmedzenia boli z
hľadiska záujmov civilného letectva pri spracovaní Územného plánu obce Chrenovec-Brusno
zapracované do textovej aj výkresovej časti (v takej mierke, aby boli jasné a zrozumiteľné)
ako regulatívy priestorového a funkčného využitia územia. Ďalší stupeň územnoplánovacej
dokumentácie, zo zapracovanými ochrannými pásmami Letiska Morovno žiadajú zaslať k
posúdeniu. Podklady ochranných pásiem, prípadne bližšie informácie v prípade záujmu budú
poskytnuté na Leteckom úrade SR, referáte ochranných pásiem letísk.
Ochranné pásma vodných tokov

obojstranné ochranné pásmo 10, 0 m od brehovej čiary vodohospodársky významného
toku Handlovka – do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru,
cestné komunikácie, žiadne pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak
poľnohospodársky obhospodarovať – v zmysle ust. § 50 Vodného zákona je vlastník
pobrežných pozemkov v ochrannom pásme povinný umožniť správcovi toku výkon
jeho oprávnenia (údržba a kontrola). Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí
s vodným tokom musia byť riešené podľa STN 73 6822 – Križovanie a súbehy vedení
s vodnými tokmi a akékoľvek stavebné aktivity v ochrannom pásme tokov musia byť
prerokované so správcom toku a povodia.
Ochranné pásmo ciest a železnice

ochranné pásmo navrhovanej rýchlostnej cesty R 2 stanovené mimo zastavaného
územia (v extraviláne) 100 m a v zastavanom území (v intraviláne) 50 m od osi
komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,


ochranné pásmo cesty I. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 50
m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,



ochranné pásmo ciest III. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne)
20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,

→

ochranné pásmo železnice (dráhy) vymedzené v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. 60 m
od osi krajnej koľaje. Stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy podlieha dodržaniu
ustanovení zákona č. 164/1966 Zb. Novo navrhované križovania cestnej komunikácie
so železničnou traťou riešiť mimoúrovňovo. Navrhované objekty a stavby podľa ich
účelu žiadajú Železnice SR Bratislava situovať v takej vzdialenosti od železničnej trate,
aby boli umiestnené za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hluku zo železničnej
dopravy platnej pre príslušný objekt, stavbu a územie v zmysle príslušných noriem,
zákonov a predpisov. Stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy podlieha
dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a zmene a doplnení
niektorých zákonov

Ochranné pásmo plynovodov
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na
hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
o 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
o 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
o 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
o 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
o 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta
s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
o 8 m pre technologické objekty



bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na
hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
o 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území
o 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do
350 mm
o 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad
350 mm
o 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm
o 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm
o 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm
o 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm
o 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
o určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri
plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej
zástavbe

Ochranné pásma elektrických vedení a telekomunikácií

ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
o od 1 kV do 35 kV vrátane: 1.m pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných
priesekoch 7 m, 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných
priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m
o od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––o od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
o od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
o nad 400 kV 35 m
o v ochrannom pásme vonkajšieho
elektrickým vedením je zakázané:

nadzemného

elektrického

vedenia

a pod

-

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2
m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

-

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného
vedenia

-

vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel
umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4
m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného
bodu)



ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., §
36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je
2m



ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:
o 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky
o 3 m pri napätí nad 110 kV
o v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto
vedením je zakázané:
-

zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať
osobitne ťažné mechanizmy
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-



vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie,
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému
vedeniu

ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36:
o s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice
o s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice
o s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej
stanice na výmenu technologických zariadení
o v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých
je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky
elektrickej stanice



-

ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej
telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a
priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia
Pri realizácii stavieb a zemných prác s nimi spojených dodržiavať podmienky správcu
siete súvisiace s vytýčením a umiestnením PTZ.

Ochranné pásma vodovodov a kanalizácií

ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od
pôdorysného okraja potrubia, priemeru DN 500 a viac 2,5 m na obidve strany od
pôdorysného okraja potrubia
→
ochranné pásmo skupinového vodovodu 4 m od vonkajšieho okraja potrubia na
obidve strany.
Pásma hygienickej ochrany

ochranné pásmo cintorínov (pohrebísk) v zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov – 50 m – v ochrannom pásme sa nesmú
povoľovať ani umiestňovať budovy
Ochranné pásmo lesa

ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch


V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať dotknutý
orgán štátnej správy (Obvodný lesný úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 odst. 2
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavieb
a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov.

9. PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONANIE ASANÁCIE
Pre verejnoprospešné stavby sú vyčlenené tieto plochy:
- plocha pre vybudovanie rýchlostnej cesty R2
- plochy pre dobudovanie miestnych komunikácií, pre rozšírenie mosta v centre
obce, pre nový most ponad Handlovku pri škole a pre podjazd pod železničnou traťou
- plochy pre dobudovanie chodníkov pozdĺž cesty III. triedy v zastavanom území obce
a pozdĺž miestnych komunikácií.
10. URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
V podmienkach obce Chrenovec-Brusno je potrebné riešiť územným plánom zóny
centrálnu časť obce zahrňujúcu historické jadrá Brusna a Chrenovca a centrálny priestor po
obidvoch stranách cesty I/50. Táto časť zastavaného územia tvorí zároveň centrálnu zónu
obce a je vyznačená vo výkrese č. 3. (obec nemá názvy ulíc, preto bližšie textové
vymedzenie nie je možné).

11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
Z ÚPN VÚC vyplývajú tieto verejnoprospešné stavby:
1. Cestná infraštruktúra
1.1. Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Drietoma – Chocholná križovatka s diaľnicou D1
– Bánovce nad Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica
Banskobystrického kraja.
2. Oblasť zásobovania pitnou vodou
1.17. Rekonštrukcia prívodu vody z úpravne vody Turček do Prievidze
3. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd
2.8. Aglomerácia Prievidza (včítane obce Chrenovec-Brusno)
Z riešenia ÚPN obce vyplývajú tieto verejnoprospešné stavby:
4. Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vo všetkých častiach obce - zlepšenie smerového
a šírkového usporiadania a obnovenie povrchov vozovky (všetky miestne
komunikácie),
5. Rozšírenie existujúceho mosta cez Handlovku o druhý jazdný pruh a chodník pre peších
lokalita -XIII,
6. Vybudovanie nového mosta cez Hadlovku pri škole -XII.,
7. Vybudovanie druhého dopravného okruhu z východnej strany Chrenovca pozdĺž
železničnej trate a podjazdu pod železničnou traťou -XII.
8. Vybudovanie verejných parkovacích miest - P
9.. Vybudovanie chýbajúcich chodníkov pozdĺž miestnych komunikácií v centre obce
a smerom k bývalej materskej škole - XV.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––10. Vybudovanie prístupových komunikácií k navrhovaným obytným plochám - XII.
11. Vybudovanie technickej infraštruktúry (vodovodu, splaškovej kanalizácie, dažďovej
kanalizácie, elektrických VN prípojok, trafostaníc, NN rozvodov, plynových STL rozvodov,
telekomunikačných rozvodov) k navrhovaným obytným plochám - I., II., III., IV.,
XX.,XXI.,XXII.
12. Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry (splaškovej a dažďovej kanalizácie)
v celom existujúcom zastavanom území obce (pozdĺž miestnych komunikácií)
13. Vybudovanie križovatky na ceste I/50 pri Obecnom úrade podľa alternatívy “D”
spracovanej štúdie, ktorej účelom je zabezpečiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez
cestu I/50 a zároveň zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky - XXIX.
12. SCHÉMA ZÁVÄZNEJ ČASTI RIEŠENIA
Záväzné sú výkresy:
č. 4 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia - záväzná časť
riešenia a verejnoprospešné stavby
č. 4a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia - záväzná časť
riešenia a verejnoprospešné stavby
Záväzné sú verejnoprospešné stavby:
Z ÚPN VÚC vyplývajú tieto verejnoprospešné stavby:
1. Cestná infraštruktúra
1.1. Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Drietoma – Chocholná križovatka s diaľnicou D1
– Bánovce nad Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica
Banskobystrického kraja.
2. Oblasť zásobovania pitnou vodou
1.17. Rekonštrukcia prívodu vody z úpravne vody Turček do Prievidze
3. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd
2.8. Aglomerácia Prievidza (včítane obce Chrenovec-Brusno)
Z riešenia ÚPN obce vyplývajú tieto verejnoprospešné stavby:
4. Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vo všetkých častiach obce - zlepšenie smerového
a šírkového usporiadania a obnovenie povrchov vozovky (všetky miestne
komunikácie),
5. Rozšírenie existujúceho mosta cez Handlovku o druhý jazdný pruh a chodník pre peších
lokalita -XIII,
6. Vybudovanie nového mosta cez Hadlovku pri škole -XII.,
7. Vybudovanie druhého dopravného okruhu z východnej strany Chrenovca pozdĺž
železničnej trate a podjazdu pod železničnou traťou -XII.
8. Vybudovanie verejných parkovacích miest - P
9.. Vybudovanie chýbajúcich chodníkov pozdĺž miestnych komunikácií v centre obce
a smerom k bývalej materskej škole - XV.
10. Vybudovanie prístupových komunikácií k navrhovaným obytným plochám - XII.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––11. Vybudovanie technickej infraštruktúry (vodovodu, splaškovej kanalizácie, dažďovej
kanalizácie, elektrických VN prípojok, trafostaníc, NN rozvodov, plynových STL rozvodov,
telekomunikačných rozvodov) k navrhovaným obytným plochám - I., II., III., IV.,
XX.,XXI.,XXII.
12. Vybudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry (splaškovej a dažďovej kanalizácie)
v celom existujúcom zastavanom území obce (pozdĺž miestnych komunikácií)
13. Vybudovanie križovatky na ceste I/50 pri Obecnom úrade podľa alternatívy “D”
spracovanej štúdie, ktorej účelom je zabezpečiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez
cestu I/50 a zároveň zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky - XXIX.
Záväzné sú ochranné pásma uvedené v kapitole 8 záväznej časti riešenia

Uloženie územného plánu:
Územný plán obce Chrenovec-Brusno je uložený v týchto inštitúciách:
1. Obec Chrenovec-Brusno ako orgán územného plánovania
2. Mesto Handlová ako spoločný stavebný úrad
3. Krajský stavebný úrad v Trenčíne
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