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A.A.A.A. ZÁKLADNÉ ÚDAJEZÁKLADNÉ ÚDAJEZÁKLADNÉ ÚDAJEZÁKLADNÉ ÚDAJE    

A.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ SA 
ÚZEMNÝM PLÁNOM RIEŠIA 

A.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie 
 Mesto Handlová má platný územný plán sídelného útvaru, ktorý bol spracovaný v novembri 1994 
naším ateliérom. V platnom územnom pláne je stanovené návrhové obdobie do roku 2010 a 
výhľadové obdobie do roku 2025.   

Hlavnými dôvodmi predmetného obstarania aktualizácie 2006, Územného plánu mesta Handlová 
formou zmien a doplnkov (číslo 2) sú : 

 - blížiaca sa doba ukončenia platnosti vzhľadom k návrhovému roku, ktorá je pred vypršaním, s 
potrebou včasného obstarania aktualizácie ešte pred uplynutím roku 2010 najmä z dôvodu predĺženia 
návrhového obdobia a v súvislosti s tým vykonania potrebných zmien vrátane  záväznej časti, ktorá je 
súčasťou všeobecného záväzného nariadenia mesta. Potreba včasnej aktualizácie vyplýva z doby 
procesnosti obstarania, spracovania prerokovania jednotlivých etáp zmien a doplnkov územného 
plánu, 
 - priemet a zosúladenie koncepcie s platnými záväznými časťami aktualizovanej KURS II. a ÚPN 
VÚC Trenčianskeho kraja, vrátane jeho aktualizácie, 
 - zosúladenie s novými a zmenenými legislatívnymi predpismi, dôsledkom vývoja od roku 1994  
je dokumentácia v súlade a nezodpovedá platným právnym predpisom vo viacerých oblastiach. 
Najdôležitejšie je zosúladenie so zmenami platného stavebného zákona č. 50/1976 Zb., s vyhláškou 
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch, ktoré boli prijaté po spracovaní a schválení 
územného plánu,  zákonom o vodách, ovzduší, odpadoch, ochrane pamiatok, ochrane prírody a 
ďalších, 
 - spracovanie územného plánu s uplatnením právne relevantných podkladov najmä pre grafickú 
časť, vyhotovenie nových hlavných výkresov a úplnej textovej časti vrátane zapracovania platných 
zmien a  doplnkov, 
 - spracovanie, zhotovenie územného plánu v progresívnej digitálnej forme z dôvodov 
operatívnosti a flexibilnosti jeho použitia spracovania následných zmien a doplnkov a aktualizácie 
uplatnenie možnosti využitia ako rozhodujúceho podkladu pre budovanie geografického a 
informačného systému o území, prípadne i iných výhod, napríklad trvalého zverejnenia na internete,  
 - spracovanie a uplatnenie krajinno-ekologického plánu pre skvalitnenie podmienok a procesu 
tvorby a ochrany životného prostredia, ekologickej rovnováhy, humanizácie ( v komplexnom ponímaní 
významu  týchto termínov ...). 
 - zmeny vo vývoji spoločnosti, nová celková spoločensko-politická situácia a z nej vyplývajúce  
podmienky života spoločnosti, ktoré si vyžadujú uplatnenie a priemet zmenených potrieb vo vývoji 
spoločnosti, zmenené sociálno-ekonomické podmienky rozvoja mesta a regiónu  Hornej Nitry, nové 
vstupy pre riešenie funkčno-prevádzkových vzťahov v meste,  aj vo vzťahu mesta k okoliu, meniaca 
sa charakteristika a hierarchia priorít rozvoja mesta. 
 
 Pre mesto Handlová, pre jeho ďalší celkový rozvoj, pre riadenie územno-technického rozvoja a 
pre zabezpečenie územnoplánovacej činnosti bolo potrebné prehodnotiť a prepracovať nielen územný 
plán, ale taktiež prehodnotiť aj formu spracovania, systém schvaľovania a využívania tohto 
základného dokumentu pre  riadenie územného rozvoja. 
  
 Spracovanie dokumentácie komplexnej aktualizácie územného plánu mesta (sídelného útvaru)  
Handlová Mesto Handlová zmluvne uzavrelo na základe vyhodnotenia výsledkov verejného 
obstarávania zmluvou o dielo s autorizovaným architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom, s 
obchodným názvom ateliéru AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi.  
 
 Postupnosť obstarania a spracovania územného plánu mesta vrátane procesnosti v súlade so 
stavebným zákonom bola požadovaná a spracovaná v ponuke, dohodnutá v zmluve na základe 
ktorých boli vykonané nasledovné etapy : 
I. Etapa analytických prác, „ Doplňujúce prieskumy a rozbory a krajinno-ekologický plán“, 
II. Požiadavky na spracovanie ako zadávací dokument pre spracovanie návrhu zmien a doplnkov 
č.2 územného plánu mesta, 
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III. Návrh riešenia zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta ( úplná aktualizácia územného 
plánu mesta formou zmien a doplnkov v úplnom znení, s novými hlavnými výkresmi ), 
IV. Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.2, Územného plánu mesta“, vyhodnotenie 
pripomienkového konania, a vybavenie potrebných rozhodnutí a súhlasov podľa osobitných  predpisov 
pred schválením, 
V. Dopracovanie čistopisu územného plánu, a stanovisko nadriadeného orgánu podľa § 25 
stavebného zákona, 
VI. Schválenie územného plánu a vyhlásenie záväznej časti všeobecným záväzným nariadením 
mesta verejnou vyhláškou, 
VII. Uloženie územného plánu mesta v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. 
 
Predmetná dokumentácia je III. etapou spracovania a obstarania.  
 

Výsledkom spracovania zmien a doplnkov č.2 je úplná aktualizácia ÚPD a výstupom bude 
územnoplánovacia dokumentácia mesta, ktorá bude obsahovať nové hlavné výkresy, úplné znenie 
textovej a tabuľkovej časti. 

Pre činnosti obstarávania a vypracúvania územnoplánovacej dokumentácie obce platia § 1 až 28 
zákona č. 50 / 1976 Zb. v platnom znení ( stavebný zákon ) o územnoplánovacej dokumentácii.  
V súlade s výsledkami doplňujúcich prieskumov a rozborov a krajinnoekologického plánu a na ich 
základe obstarávateľ, mesto Handlová ako príslušný orgán územného plánovania zabezpečil 
spracovanie, interné prerokovanie a schválenie „požiadaviek na spracovanie zmien a doplnkov č.2“, 
formou zadávacieho dokumentu.  

 
„Požiadavky na spracovanie zmien a doplnkov č.2“ obsahujú hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj 

a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, ktoré je potrebné riešiť v územnom pláne mesta a 
požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie. Požiadavky na 
spracovanie zmien a doplnkov č.2 sú spracované a sformulované v osnove § 8, ods. 3, vyhlášky č. 
55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ďalej v súlade so 
záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, t.z. ÚPD vyššieho 
stupňa a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

A.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 

A.1.2.1 OBSTARÁVATEĽ 

 Obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu mesta Handlová je Mesto 
Handlová v zastúpení primátorom mesta a Mestským úradom Handlová, Námestie Baníkov č. 7, 972 
51 Handlová. 

A.1.2.2 SPRACOVATEĽ 

 Spracovateľom je Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt Slovenskej komory 
architektov, fyzická osoba, podnikajúca podľa § 2, ods. 2 obchodného zákonníka. Obchodný názvom 
ateliéru je AGS ATELIÉR so sídlom na ul. Š. Baniča 777/2 , 971 01 Prievidza.  

A.1.3. Hlavné ciele riešenia 
Zmena v orientácii spoločnosti, zmeny ústavného zákona a rad ďalších zákonných zmien po roku 

1989 otvorili cestu k zmenám aj v príprave, spracovávaní, prerokúvaní a realizácií územnoplánovacích 
zámerov  a procesov. 
     Územnoplánovacia činnosť má byť sústavnou a kontinuálnou spoluprácou na základe dohody 
medzi samosprávou a verejnou správou a uplatnenie demokratických princípov prerokovania a 
uplatnenia potrieb verejnosti ( občania, občianske združenia, spolky, komisie a pod. ) prostredníctvom 
obstarávateľa a spracovateľa ÚPD. 

 
Hlavným cieľom je vytvorenie podmienok pre optimálne a dostatočné pokrytie rozvojových potrieb 

v území v súlade s rozvojovým programom mesta. Formovanie rozvoja mesta s vyváženými 
podmienkami pokrytia všetkých funkčných území, pre základné funkcie bývania, občianskej 
vybavenosti, rekreácie a výroby. Vedľajšími  funkciami v území sa predpokladajú funkcie vhodných 
doplnkových funkcií k funkciám bývania, vybavenosti, výroby a rekreácie len v rozsahu únosnej, 
neobmedzujúcej a nedegradujúcej základné – prioritné funkcie. 
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Hlavné ciele aktualizácie koncepcie územného rozvoja mesta spočívajú v 
preskúmaní, doplnení a úprave :  

a) návrhu územno-technických a ekonomických väzieb riešeného územia vo vzťahu k zásadám 
riešenia Koncepcie územného rozvoja Slovenska a ÚPD VÚC Trenčianskeho kraja, 

b) návrhu územno-technických a ekonomických väzieb na susediace okresy, 
c) návrhu plynulého a plnohodnotného zapojenia do regionálnych štruktúr s akceptovaním a využitím 

strategických priorít, 
d) návrhu územno-technických podmienok a požiadaviek na sociálny a ekonomický rozvoj územia pri 

zachovaní a rešpektovaní jeho historickej štruktúry a vzájomných väzieb osídlenia a krajinnej 
štruktúry, 

e) návrhu optimalizácie funkčnej a priestorovej štruktúry mesta a využívania krajiny za podmienok 
biologickej rozmanitosti a racionálneho využívania prírodných zdrojov, 

f) návrhu opatrení a podmienok zachovania a ochrany prírody a kultúrneho dedičstva, 
g) návrhu opatrení a podmienok ochrany a tvorby prírodného prostredia a životného prostredia v 

zmysle štátnej environmentálnej politiky na základe krajinnoekologického plánu, 
h) regulatívov územného rozvoja, 
i) verejnoprospešných stavieb a plôch pre ich realizáciu, 
j) priorít činností a realizácie zámerov na dosiahnutie stanovených cieľov riešenia, 
k) podmienok pre zachovanie a rozvíjanie vlastnej identity mesta s rešpektovaním jeho 

neopakovateľného charakteru, geografickej polohy a prírody, 
l) podmienok pre rozvoj cestovného ruchu, služieb, obchodu a školstva, 
m) orientácia na prioritu funkcií bývania, cestovného ruchu, rekreácie a športu, 
n) orientácia na rozvoj priemyslu využívajúci potenciál profesijnej štruktúry miestneho obyvateľstva 

a miestny potenciál a surovinové zdroje, 
o) formovanie sídla na administratívne centrum, ako centrum stredoškolského vzdelávania 

miestneho významu a následne vytváranie podmienok pre formovanie ako centra ďalších 
nadväzných aktivít, 

p) vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky využitím kultúrneho a 
prírodného dedičstva ako katalyzátora najmä pre rozvoj cestovného ruchu. 

 Výsledkom celého územnoplánovacieho procesu ako nástroja pre následné zabezpečovanie 
územného priemetu jednotlivých funkcií je cieľ vytvorenia moderného mesta spĺňajúceho všetky 
nároky na plnohodnotné životné podmienky obyvateľov mesta, najmä na bývanie a prácu ale 
aj nároky na oddych a rekreáciu, vzdelanie, kultúru, na podmienky cestovného ruchu pre návštevníkov 
mesta v oblasti kultúry, služieb, obchodu, rekreácie, vzdelania, poznania, športu a iných aktivít. 

Časové horizonty : 

Pre návrhové obdobie sa stanovuje časový horizont do roku 2020, pre výhľadové obdobie horizont 
do roku 2035. 

A.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 
MESTA 

A.2.1. Platná územnoplánovacia dokumentácia (obce) mesta 
Platný územný plán mesta, ÚPN SÚ Handlová z roku 1994, spracovateľ, AGS ATELIÉR, hlavný 
riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay a kolektív spracovateľov, bol schválený mestským zastupiteľstvom 
dňa 29.10.1994 uznesením číslo 582. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená VZN, uznesením 
č. 583 dňa 29.10.1994. 
Zmeny a doplnky č. 1, ÚPN SÚ Handlová boli schválené mestským zastupiteľstvom 29.04.2004, 
uznesením číslo 258a,  a VZN uznesením číslo 258b . Spracovateľ AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. 
arch. Gabriel Szalay a kolektív spracovateľov. 
 Zmeny a doplnky č. 2, ÚPN M (SÚ) Handlová sú predmetom spracovania tejto dokumentácie.  

A.2.2. Genéza vývoja územnoplánovacej dokumentácie mesta 
 Zo zachovalých dokumentácií je známy nasledovný prehľad dnes už neplatných rozvojových 
územnoplánovacích dokumentácií vypracovaných v minulosti : 
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V roku 1943 - Základný upravovací a regulačný plán Grundlegender Regulierungplan Handlová, - 
  spracovateľ Ing. arch. Alojz Meliško, 
V roku 1950 -  Podrobný územný plán Handlová, 
V roku 1954 -  Smerný územný plán Handlová (Štátny projekčný ústav pre výstavbu miest a dedín 
  Bratislava, spracovateľ pobočka Nitra) - Ing. Zhorella a kol., 
V roku 1965 -  Štúdia SÚP Handlová, spracovateľ (Krajský projektový ústav B. Bystrica), 
V roku 1975 -  ÚPN SÚ Handlová, Dopravný prieskum a rozbor aglomerácie Handlová,  
  spracovateľ Stredoslovenské dopravné stredisko, n.p. Ústav dopravného inžinierstva 
  B. Bystrica, - Ing. Milan Thiele, 
V roku 1978 -  Koncept ÚPN SÚ Handlová, spracovateľ 
V roku 1981 -  Návrh ÚPN SÚ Handlová, spracovateľ URBION Bratislava, pobočka B. Bystrica - Ing. 
  arch. Ľ. Dižková, 
V roku 1989 -  Aktualizácia ÚPN SÚ Handlová, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica - Ing. arch. M. 
  Kráľ, 
V roku 1993  Prieskumy a rozbory, MUSES a územno-hospodárske zásady pre spracovanie  
  Územného plánu sídelného útvaru Handlová, spracovateľ AGS ATELIÉR, Ing. arch. 
  Gabriel Szalay, autorizovaný architekt a kol., EKOTRUST, B. Štiavnica, 
V roku 1994 Územný plán sídelného útvaru Handlová, spracovateľ AGS ATELIÉR, Ing. arch. 

Gabriel Szalay, autorizovaný architekt a kol. ( v súčasnosti platný) vrátane zmeny 
a doplnkov č.1, z roku 2003. 

A.2.3. Vyhodnotenie platného územného plánu mesta 
Z formálneho hľadiska platný UPN SÚ Handlová bol spracovaný v mierkach 1 : 5 000 a 1 : 10 000 

pre celé katastrálne, t.z. administratívnosprávne územie obce – mesta pred účinnosťou platného 
stavebného zákona, vyhlášky č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a metodického usmernenia MŽP pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. 
Z uvedených predpisov vyplýva potreba zosúladenia najmä :  

-  riešenia funkčného využitia územia pre celé administratívnosprávne územie obce – mesta, 
- spracovania krajinnoekologického plánu a nadväzne zhodnotenie a optimalizácia územia 
vzhľadom na ekologicky optimálne využitie územia,  

-  zosúladenie právnej účinnosti a pojmov v zmysle zákona, 
Vzhľadom k blížiacemu sa prahovému roku návrhového obdobia t.z. roku 2010 bolo potrebné 

pristúpiť k aktualizácii preskúmaniu stavu a riešeniu potrieb pre ďalšie obdobie do roku 2020.  
 

Z koncepčného hľadiska je potrebné do platného UPN SÚ Handlová uplatniť a zapracovať  
zmeny vyplývajúce zo zmien územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vrátane 
jeho zmien a doplnkov, najmä koncepciu rýchlostnej komunikácie R2, zmeny a doplnky č.1 ÚPN SÚ 
Handlová a zmeny ktoré nastali vplyvom vývoja spoločnosti a zmeny oproti predpokladanému vývoju.  

Podstatným dôvodom sú aj zmeny potrebné vykonať z dôvodu zmien v legislatíve, vo viacerých 
zákonoch a vyhláškach a priemet a zosúladenie koncepcie s novými predpismi ktoré sa týkajú 
koncepčného riešenia. 

Na základe analýzy územnoplánovacej dokumentácie vypracovanej v minulom období je možné  
konštatovať niekoľko zaujímavých skutočností. Reálne využitie a uplatnenie územnoplánovacích 
dokumentácií je nedostačujúce. Na základe tejto skutočnosti sa odráža potreba pružnejšej 
územnoplánovacej dokumentácie s vyjadrením hlavných zásad usporiadania územia. Je veľmi 
dôležité prognózovať na vysoko kvalifikovanej úrovni ďalší rozvoj základnej kostry sídla. Dôležité a 
nevyhnutné je riešenie základnej koncepcie sídla a jej rešpektovanie ako základnej a časovo 
stabilnejšej koncepcie. Doterajším vývojom a neustálymi zmenami rôznych koncepčných názorov, sa 
táto problematika dostáva do veľmi ťažko riešiteľného stavu. 

Zmeny a doplnky č. 1, ÚPN SÚ Handlová sú premietnuté v plnom rozsahu uplatnené v rámci 
spracovaných zmien a doplnkov č. 2, ktoré sú spracované v úplnom novom aktuálnom vyhotovení 
textovej a grafickej časti územného plánu mesta.  
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A.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA S POŽIADAVKAMI NA 
SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.2  

A.3.1. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na 
spracovanie zmien a doplnkov č.2 

  Predmetná etapa „Územný plán mesta Handlová, zmeny a doplnky č.2“ – je spracovaná, na 
základe požiadaviek na spracovanie zmien a doplnkov č.2 a v súlade s nimi, obsahuje hlavné ciele a 
požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, návrh riešenia rozvojovej 
koncepcie líniových a plošných javov, funkčnú a priestorovú reguláciu, riešenie ochrany a tvorby 
životného prostredia a ekológie, návrh koncepcie rozvoja technickej infraštruktúry pre návrhové 
a výhľadové obdobie. Záväzná časť je definovaná formou regulatívov pre uplatnenie navrhovaných 
rozvojových zámerov.  

A.3.2. Zdôvodnenie spracovania doplňujúcich prieskumov 
a rozborov 

 Územnoplánovacia dokumentácia sídelného útvaru z roku 1994  mala spracovanú analytickú časť  
v období rokov 1992 až 1993 na základe legislatívnych podmienok platných v čase spracovania a na 
základe štatistických údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 1991.  
 Pre komplexné vyhodnotenie vývoja po uplynutí takmer 15 ročného obdobia od posledných 
prieskumov bolo potrebné preskúmanie a porovnanie reálneho vývoja práve novými analytickými 
a rozborovými činnosťami. Z nich vyplynuli nasledovné zásadné problémy pre riešenie : 

- uplatnenie zmien v legislatíve potrebou vypracovania KEP, preskúmania zmien vyplývajúcich 
z nových podmienok v oblasti ochrany pamiatok, ochrany prírody, ochrany vôd, civilnej, požiarnej 
ochrany, k prístupu ku koncepcii riešenia odpadového hospodárstva a ďalších opatrení a 
požiadaviek na obce a mestá vyplývajúce zo zmien v platnej legislatíve, 

- absencia aktuálneho podkladu s hodnotením stavu, kvality a ochrany životného prostredia a  
a ekológie,  

- potreba analýzy problémov funkčného využívania územia mesta a problémy vyplývajúce zo zmien 
intenzity využitia jednotlivých funkčných území ako aj vzájomné vplyvy a dopad na infraštruktúru 
(napr. intenzita dopravy a pod.) vplyvom spoločenských zmien,  

- analýza problémov vnútromestského a mimomestského tranzitného komunikačného systému, 
- analýza zmien v koncepcii technickej infraštruktúry, najmä vplyvom transformácií a vlastníctva,  
- problémy s riešením priemetu zmeny významu a kategórie a tým aj trasy nadregionálnej cestnej 
rýchlostnej komunikácie diaľničného typu R2, vyplývajúce zo zmien a doplnkov č.1, ÚPN VÚC 
Trenčianskeho kraja, 

- analýza predpokladov zmien a rozvoja cestovného ruchu a jeho infraštruktúry, 
- analýza disponibility funkčných plôch v rámci mesta vo väzbe na výhľadové potreby, 
- progresívnejšej formy spracovania vstupov digitálnou metódou najmä pre dosiahnutie flexibility a 
kompatibility s inými strategickými materiálmi pre budovanie geografického a informačného 
systému  a ďalších výhod.  

 Tieto hlavné, rámcové dôvody vyvolali potrebu spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, 
t.z. nové vstupy a na základe ich vyhodnotenia odborné spracovanie koncepcie ďalšieho rozvoja, 
riešenie aktualizácie ÚPN mesta. 

A.3.3. Zhodnotenie použitých územnoplánovacích územno-
technických a iných podkladov 

 V procese historického vývoja mesta Handlová a jeho bezprostredného okolia bola táto činnosť 
riadená a usmerňovaná rôznymi regulačnými plánmi ako i smernými územnými plánmi. 
 Zo zachovalých a použiteľných dokumentácií je známy nasledovný prehľad dnes už neplatných 
rozvojových územnoplánovacích dokumentácií vypracovaných v minulosti, ktoré slúžili v príprave 
koncepcie ÚPN M a budú slúžiť viac-menej faktograficky a odborne ako podklad pre zhodnotenie 
vývoja a uplatnenia a zhodnotenia možného využitia územia a informácií o genéze vývoja javov v 
území : 
V roku 1955 -  Štúdia zastavacieho plánu sídliska "S" Handlová spracovateľ ŠPÚ pre výstavbu miest 
  a dedín, Ing. Zhorella a kol., 
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V roku 1970 -  Štúdia súboru stavieb, sídlisko Morovnianska cesta, spracovateľ Stavoprojekt B. 
  Bystrica, 
V roku 1981-2  Užšia vyzvaná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie CMZ Handlová. Víťazný 
  návrh autorov arch. Ďurka a Ing. arch. Čuperku, neskôr  dopracovaný do ÚPN CMZ, 
  spracovateľ Stavoprojekt, B. Bystrica, 
V roku 1983 -  ÚPN - Z Handlová - Pstruháre, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica - Ing. arch. Milan 
  Král, 
V roku 1985 -  ÚPJ - Z Handlová - Mostná ulica, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica - Ing. arch. J. 
  Lauko, 
V roku 1986 -  ÚPN CMZ Handlová, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica - Ing. arch. J. Lauko. 
V roku 1987 -  ÚPJ - Z IBV Handlová Pstruháre, Pri štadióne, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica, 
  Ing. arch. J. Lauko, 
V roku 1988 -  ÚPJ - Z KBV Handlová, Juh I, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica, Ing. arch. M. Král, 
V roku 1989 -  ÚPJ - KBV Handlová, Pstruháre, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica, Ing. arch. M. 
  Král, 
V roku 1990 -  Urbanistická štúdia Handlová Banícka kolónia, spracovateľ Stavoprojekt B. Bystrica, 
  Ing. arch. M. Král. 
 
Použité dokumentácie : 
 
1) Urbanistická štúdia Handlová Banícka kolónia, spracovateľ, AGS ATELIÉR, Prievidza, Ing. arch. 
Gabriel Szalay, Ing. arch. Tomáš Šebo, V roku 1993 - 
 
Zhodnotenie : použitý ako podklad zhodnotením aktuálnosti a súladu s predmetnou aktualizáciou 
2006.  
 
2) Dopravno-technická štúdia cesty I/50 mimo jadra obce AGS ATELIÉR, Prievidza, Ing. Stanislav 

Tabaček, V roku 1994,  
 
Zhodnotenie : použitý ako podklad zhodnotením aktuálnosti a súladu s predmetnou aktualizáciou 
2006 s čiastkovými zmenami križovaní, významu cesty a trasy.  
 
3) Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov v TN kraji, 2003  
 
Zhodnotenie : uplatnený ako podklad zhodnotením aktuálnosti a súladu s predmetnou aktualizáciou 
2006 najmä v dôsledku vplyvov nadregionálnych javov. 
 
4) Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Trenčianskeho kraja, apríl 2005,  
 
Zhodnotenie : použitý ako podklad so zhodnotením aktuálnosti a súladu s predmetnou aktualizáciou 
2006.  

A.4. STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV 
 V rámci spoločenských podmienok, v kontexte ktorých územný plán vzniká, je zložité stanoviť 
konkrétne časové horizonty rozvoja mesta a jeho častí, ale je nevyhnutné vo vzťahu k prognózovaniu 
najmä na základe zhodnotenia demografického vývoja a vývoja bilancovaných hodnôt a ukazovateľov. 
Pre navrhované časové obdobia územného plánu a napĺňanie jednotlivých krokov a opatrení 
vyjadrených v regulatívoch prípravy a realizácie koncepcie rozvoja mesta je potrebné časovo 
hierarchizovať základné kroky, stanoviť postupnosť zásahov od najaktuálnejších po dlhodobé, 
prípadne trvalé. K jednotlivým procesným krokom uvádzame doporučené časové relácie, ktoré sa 
zaraďujú medzi smerné regulatívy : 
 
- krátkodobý proces ........          do   5 rokov   označenie v texte     (K) 
- strednodobý proces ......  od 5 do 15 rokov  označenie v texte     (S) 
- dlhodobý proces .................  nad 15 rokov  označenie v texte     (D) 
- trvalý proces .............................priebežný  označenie v texte     (T) 
           
 Územný plán mesta je v súlade so schválenými „požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov 
č.2“ ( zadávacím dokumentom ) riešený so zmenou pôvodných časových horizontov v nasledovných 
časových horizontoch :  
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- návrhové obdobie sa vymedzuje ................................. do roku 2020  
krátkodobé a strednodobé procesy (koncepčné zámery, návrhy a ciele, so zachovaním pôvodnej 
etapy k r. 2010 ako medzi etapy) 
- výhľadové obdobie je vymedzené ............................... do roku 2035 
 
Dlhodobé koncepčné zámery výhľadového obdobia, ktoré v zmysle stavebného zákona 
a vykonávacej vyhlášky sú výlučne predmetom smernej časti ÚPD, t.z. nie sú súčasťou záväznej 
časti.   

B.B.B.B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLRIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLRIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLRIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTAÁNU MESTAÁNU MESTAÁNU MESTA    

B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
Riešené územie je vymedzené administratívnosprávnym územím mesta, t.z. katastrálnym 

územím mesta Handlová a jeho miestnych častí Morovno a Nová Lehota, ktoré boli pôvodne 
samostatné obce. Zachovali sa ich pôvodné katastrálne územia.   
 Zastavané územie v návrhu ÚPD bude predstavovať zastavané územie k 1.1.1990, ktoré je 
vymedzené katastrálnym úradom, vrátane územia zaberaného navrhovanými rozvojovými zámermi a 
potrebami.  
 Záujmové územie vytvára prevažná časť územia okresu Prievidza. 
 Riešené územie predstavuje rozlohu 89,55 km2, (spolu katastrálne územie Handlová, Morovno, 
Nová Lehota).  

B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI   
ÚPD VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA 

 
 Vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k mestu (sídelnému útvaru) 
Handlová a jeho katastrálnemu územiu je Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho  
kraja. (ÚPN VÚC) V predmetnej aktualizácii ÚPN M je rešpektovaná záväzná časť platného ÚPN 
VÚC, vrátane jeho zmien a doplnkov.  
 Predpokladom pre alternovanie postavenia mesta v rámci regionálnych a nadregionálnych 
súvislostí je hľadanie výraznejšieho uplatnenia a zapojenia mesta do štruktúry osídlenia a siete 
rozvojových osí, sídelných osí a komunikačno-sídelných osí. Predpoklady prípadných zmien, 
vyplývajúcich z alternovaných predpokladov riešenia a ich retroaktivita bude predmetom prerokúvania 
v rámci spracovania návrhu riešenia.  
Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (aktualizácia) bol vypracovaný firmou AŽ 
PROJEKT s.r.o. so sídlom v Bratislave, spracovatelia Ing. M. Krumpolcová, Ing. V. Krumpolec a kol. 
Zmeny a doplnky č.1, ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, bolo schválené zastupiteľstvom TSK 
uznesením č. 259/2004 zo dňa 23.06.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK, ktorým sa vyhlásili 
Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja uverejnenej v Zbierke zákonov SR č. 
149/1998 Z.z., bolo schválené zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004, zo dňa 23.06.2004 
a nadobudlo účinnosť dňom 01.08.2004. 
 Priemet Záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia z nariadenia 
vlády SR č. 149/1998  Z.z. je formulovaný v nasledovných bodoch zásad platnej ÚPN VÚC :  

V  oblasti usporiadania územia osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:    

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

• Ťažiská osídlenia jednotlivých úrovní formovať ako priestorovo-plošné sídelné systémy, ktoré 
sú tvorené sieťou vzájomných vzťahov jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia, priľahlých 
obcí a vidieckeho priestoru. 

a) identifikácia a následné prekonávanie problémov ekonomického a sociálneho rozvoja, 
aktivácia prírodného, hmotného, finančného a demografického potenciálu okresu a vytvorenie 
efektívnej štruktúry v týchto rozhodujúcich oblastiach : 

a. v rozvoji podnikateľských aktivít, 
b. v rozvoji dopravy a technickej infraštruktúry, 
c. v rozvoji tradičných a nových funkcií (vyššie školstvo a ochrana kultúrneho dedičstva), 



ÚPN M HANDLOVÁ (aktualizácia 2006), zmeny a doplnky č.2, - TEXTOVÁ ČASŤ,  DIEL „A“                             01.2008 
 

 

AGS ATELIÉR, ENVICONSULT, s.r.o.                                            13/137 
 

d. v rozvoji turizmu, 
e. v rozvoji bývania a sociálnej infraštruktúry, 
f. v rozvoji ľudských zdrojov a trhu práce. 

b) podpora rozvoja vidieckeho osídlenia aj mimo ťažísk osídlenia s cieľom vytvorenia 
rovnocenného životného prostredia pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických 
druhov osídlenia. 

V oblasti rekreácie a cestovného ruchu 

a) usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, 
najmä v okrese Prievidza - Handlová – Remata. 

b) horský turizmus s pešou, lyžiarskou turistikou a cykloturistikou podporovať vo všetkých  
rekreačných sídlach a strediskách, 

c) rozvíjať služby pre uspokojovanie špecifických záľub návštevníkov, vytvárať podmienky pre 
lukratívne športy (golf, jazdectvo, tenis... a. pod.), 

d) podstatne lepšie využívať špecifické danosti územia pre tematické zájazdy záujemcov o 
historické baníctvo, mineralógiu, dendrológiu, etnografiu a ďalšie. 

V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 

a) revitalizácia, obnova a oživenie, likvidácia negatívnych vplyvov na životné prostredie, 
výstavba technickej infraštruktúry priebežne s celkovým ukončením v roku 2010, 

b) rešpektovať ochranu kultúrnych pamiatok všetkých druhov, pamiatkových rezervácií, 
pamiatkových zón a ochranných pásiem pamiatkového fondu, vrátane archeologických 
nálezísk aj nevyhlásených za kultúrne pamiatky, v zmysle zákona SNR č. 27/1978 Zb. o 
štátnej pamiatkovej starostlivosti a jeho vykonávacej vyhlášky,  

c) ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území podmieniť dodržiavaním 
ochranných podmienok pre jednotlivé skupiny pamiatok, ktoré sú stanovené v návrhoch 
opatrení na ich zachovanie. Pre kultúrne pamiatky v chránených územiach sú podmienky pre 
hospodársku a stavebnú činnosť uvádzané v Zásadách pamiatkovej starostlivosti 
vypracovaných pre jednotlivé sídla, 

d) rešpektovať aj objekty, súbory, areály a územia navrhované na vyhlásenie za kultúrne 
pamiatky, alebo navrhované na územnú ochranu najmä ochranné pásma kultúrnych pamiatok 
a pamiatkové zóny, 

e) rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja, 
f) rešpektovať charakteristické znaky typu krajinného prostredia. 

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

a) rešpektovať poľnohospodársky  pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci 
urbanistický rozvoj územia, definovaný v záväznej časti ÚPN - VÚC,  

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

c) pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných na obhospodarovanie lesov 
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,         

d) neproduktívne a nevyužité poľnohospodárske pozemky navrhnúť na zalesnenie, 
e) podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a 

projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, 
protieróznych pásov a vetrolamov, 

f) podporovať opatrenia na zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území, 
g) postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby 

nedochádzalo k erózii pôdy na svahoch, 
h) uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia, vyplývajúce zo schválených 

krajských a okresných environmentálnych akčných programov. 

V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja 

a) vytvárať podmienky na zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky 
využívať celé územie kraja,  
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b) nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne v existujúcich 
hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím areálov hospodárskych 
dvorov. 

V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 

V oblasti dopravnej infraštruktúry 

a) realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R22,5/100 v trase AGR č. E572 v úsekoch 
Chocholná, križovatka s D1 - Bánovce nad Bebravou - Nováky a Prievidza - Handlová - 
hranica Banskobystrického kraja. 

V oblasti energetiky 

a) rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a veľmi vysoké napätie, 
b) vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja. 

V oblasti vodného hospodárstva 

a) postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s čistiarňami odpadových vôd za 
rozvojom verejných vodovodov, 

b) z hľadiska ochrany vodných zdrojov zabezpečiť lokality perspektívnych vodných zdrojov tak, 
aby nedošlo k ich  znehodnoteniu, prípadne následnej kontaminácii, 

c) zabezpečiť ochranu inundačného územia, 
d) zabezpečiť protipovodňovú ochranu, 
e) prednostne zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu prívodu vody z vodárenskej nádrže Turček 

do SKV Prievidza a Handlová. 

V oblasti  odpadového hospodárstva  

a) rozširovať separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu v sídlach s cieľom 
vytvorenia systému triedenia všetkých problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii 
technológia na zneškodnenie, 

b) podporovať aktivity na zhodnocovanie recyklovateľných odpadov, 
c) zabezpečiť riešenie odpadového hospodárstva v súlade so schváleným Programom 

odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2005, 
d) riadiť odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na ŽP zo starých 

skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží, 
e) zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov na 67 %, 
f) zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov, 
g) neprekročiť 1 % - ný podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním, 
h) zvýšiť spaľovanie nebezpečných odpadov, 
i) neprekročiť 25 %-ný podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním, 
j) dosiahnuť 20 %-ný podiel materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov, 
k) dosiahnuť 75 %-ný podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním, 
l) dosiahnuť 5 %.ný podiel iného nakladania komunálnych odpadov, 
m) dosiahnuť 15 %-ný podiel kompostovania komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov, 
n) znížiť množstvo biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu zneškodňovaných 

skládkovaním o 30 % oproti roku 2000, 
o) zapojiť do systému separovaného zberu 70 % obyvateľov, 
p) zvýšiť množstvo separovaného odpadu na cca 40 kg na obyvateľa, 
q) riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych 

skládkach. 

Verejnoprospešné stavby 

Cestná infraštruktúra 

a) cesta R2 v trase a úsekoch št. hranica SR/ČR Drietoma – Chocholná križovatka s D1 – 
Bánovce nad Bebravou – Nováky a Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja 

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 

a) Výstavba rekonštrukcia prívodu vody z vodárenskej nádrže Turček do SKV Prievidza a 
Handlová,  

b) Rozšírenie kapacity ČOV Handlová. 
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Infraštruktúra, energetika a teplárenstvo 

a) rekonštrukcia tepelných rozvodov Handlová, 
b) nový zdroj tepla. 

B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ 
ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE 

B.3.1. Demografia 

B.3.1.1 Obyvateľstvo, charakteristika a návrh vývoja 

 Mesto Handlová v rámci organizácie osídlenia SR plní funkciu sídla regionálneho významu 
a z hľadiska členenia sídiel nadobúda podstatu centra tretej skupiny, druhej podskupiny. Konverguje 
k Prievidzi, ktorá je z hľadiska ťažiska osídlenia centrom druhej skupiny, prvej podskupiny, s 
nadregionálnym až celoštátnym významom. 
 Administratívno-správne územie mesta Handlová, pozostáva  pôvodných sídiel Handlová, 
Morovno a Nová Lehota. Obce Morovno a Nová Lehota boli pričlenené k Handlovej v januári 1976. 
 V sídelnom útvare bývalo ku dňu sčítania ľudu, domov a bytov k 3.3.1991 mesto malo 17 835 
obyvateľov , čo predstavuje 12,87 % z celkového počtu 138 537 obyvateľov okresu. Ku dňu sčítavaniu 
ľudu, domov a bytov k 26.5. 2001 mesto malo 18 018 obyvateľov, čo predstavuje 12,83 % z celkového 
počtu 140 444 obyvateľov okresu. Z uvedeného vyplýva, že vývoj mesta zostal mierne pod celo-
okresným vývojom.   
 V roku 1991 z celkového počtu obyvateľov bolo 8 817 mužov (49,44%) a 9 018 žien (50,56 %). 
V roku 2001 z celkového počtu obyvateľov bolo 8 821 mužov (48,96%) a  9 197 žien (51,04%). Oproti 
roku 1991 sa zvýšil podiel žien.  

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov mesta (SÚ) Handlová, tab. č. B.3.1.1.1. : 

K sčítaniu 
ODB v Roku 

počet obyv.    
Prírastok ( + )  
úbytok  ( - ) 

index rastu      
podiel na celkovom počte 
obyvateľov okresu v % 

1 2 3 4 5 

1910 5 764 - - - 

1940 12 461 + 6 697 216,19 - 

1950 10 630 - 1 831 100,00 15,60 

1961 15 583 + 4953 146,59 15,60 

1970 17 211 + 978 110,45 15,00 

1980 17 777 + 566 103,29 13,80 

1991 17 835 + 58 100,33 12,87 

2001 18 018 + 183 101,02 12,83 
  
 Zo sledovaných údajov vyplýva mierny pokles obyvateľstva mesta Handlová v pomere 
k celkovému počtu obyvateľov okresu a celkové spomalenie nárastu počtu obyvateľov mesta. 
V období od roku 1980 do 2001 činil celkový nárast 241 obyvateľov. Index rastu je ešte stále priaznivý 
(101,02).  

Návrh vývoja počtu obyvateľov mesta Handlová, tab. č. B.3.1.1.6. : 

počet obyvateľov prírastok – úbytok v medziobdobí 
časové obdobie 

stav návrh v abs. hodnote index rastu (v %) 

1 2 3 4 5 
k 03.03. 1991 17 835 - - - 
k 26.05. 2001 18 018 - + 183 101,0 
k roku 2020 - 19 820 + 1 802 110,0 
k roku 2035 - 20 680 + 860 104,3 
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Predpokladaný navrhovaný vývoj počtu obyvateľov mesta Handlová zohľadňuje navrhovaný vývoj 
populácie prirodzenou menou a migráciu obyvateľov so zohľadnením územných, socioekonomických 
a funkčných podmienok pre možný rozvoj sídla t.z. vytvorených podmienok pre rozvoj jednotlivých 
funkcií a teda aj uspokojovania potrieb, čo má výrazný vplyv na demografický vývoj.  

V prípade, ak migračné prírastky obyvateľstva i naďalej nedosiahnu predpokladané hodnoty v 
návrhovom období do r. 2020 bude potrebné analyzovať takýto stav a riešiť ho, nakoľko je určitým 
ukazovateľom pripravenosti podmienok pre ďalší rozvoj funkčných zložiek mesta za porovnateľné 
obdobie. 

B.3.1.2 Veková skladba obyvateľstva a index rastu 

Celookresný index vitality v roku 1995 vykazoval napriek všeobecnému trendu starnutia 
obyvateľstva stále priaznivú hodnotu 132 a do roku 2001 klesol až na hodnotu necelých 101, čo je 
nepriaznivým javom. Relatívne priaznivý index vitality dosahuje ešte Prievidza, v roku 2001 hodnotu 
takmer 129, pričom v roku 1991 ešte dosahoval 289, čo je dôkazom celkového nepriaznivého stavu a 
neustáleho „ starnutia obyvateľstva “. V Prievidzi došlo v osemdesiatych rokoch k migrácii mladého 
obyvateľstva z okolia za bývaním a pracovnými príležitosťami, dôsledkom čoho sa ešte v súčasnosti 
prejavuje doznievanie populačnej vlny.   
 
Index vitality je pomer obyvateľov predproduktívneho veku a poproduktívneho veku x 100. 
     Predproduktívny vek:      0 - 14 rokov 
     Produktívny vek:           15 - 59 rokov - muži,   15 - 54 rokov - ženy 
     Poproduktívny vek:       60 a viac rokov - muži,  55 a viac rokov - ženy 

Veková štruktúra obyvateľstva k roku 1991 a 2001, tab. č. B.3.1.2.1. : 

Veková skupina Mesto Handlová Mesto Prievidza Okres Prievidza SR 

1 2 3 4 5 
K 31.03.1991 Podiel v % 
predproduktívny vek 24,6 28,7 25,1 25,7 
produktívny vek 59,3 61,3 59,2 57,3 
poproduktívny vek 16,1 10,0 15,7 17,0 

index vitality 152,8 287,0 159,9 151,2 

K 26.05.2001 Podiel v % 
predproduktívny vek 17,3 18,1 18,0 18,9 
produktívny vek 63,9 67,0 63,6 62,3 
poproduktívny vek 18,3 14,0 17,9 18,0 
index vitality 94,6 129,3 100,6 105,0 
 

Zo štatistických údajov vyplýva, že mesto Handlová v porovnaní s celoslovenským, ale aj 
okresným priemerom dosahuje nepriaznivejšie hodnoty vekovej štruktúry obyvateľstva, najmä podielu 
obyvateľstva v predproduktívnom veku, čo spôsobuje aj nepriaznivý vývoj indexu vitality, ktorý je 
výrazne pod hodnotou 100,0 (94,6). 

 
V celku nepriaznivá veková štruktúra obyvateľstva je prevažne dôsledkom ekonomického vývoja 

a spoločenských podmienok, je prejavom najmä problematiky uspokojovania podmienok bývania 
a pracovných príležitostí, prejavuje sa odchádzaním mladých obyvateľov za prácou, a bývaním, čo sa 
dlhodobo nepriaznivo odráža na vývoji obyvateľstva prirodzenou menou a tým aj obyvateľov 
v predproduktívnom veku. 
 Projekcia vývoja vekovej štruktúry obyvateľov je vypracovaná na základe analýzy definitívnych 
výsledkov sčítania ľudu k 3.3. 1991 a 26.5. 2001. Projekcia vývoja obyvateľstva do roku 2010 za okres 
Prievidza a najmä štatistické údaje Mestského úradu Handlová o obyvateľstve za obdobie rokov 1991-
2005. Predpokladaný vývoj reprodukčného procesu je ukazovateľom vývoja vekového zloženia 
obyvateľstva. 

Vývoj bude odrazom súčasného vekového zloženia a predpokladaného vývoja prirodzených 
prírastkov, ktorý má postupne klesajúcu tendenciu tak v absolútnych ako aj relatívnych hodnotách. 
Podľa Projekcie vývoja obyvateľstva je tendencia vekovej štruktúry populácie v celookresnom 
priemere klesajúca a jej priemet je zohľadnený aj vo vývoji vekového zloženia obyvateľov mesta 
Handlová. 
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Mesto Handlová má stav vitality obyvateľstva nižší ako je celookresný, teda nepriaznivý pre 
budúce reprodukčné procesy. Táto skutočnosť poukazuje na nepriaznivé podmienky vývoja 
obyvateľstva na základe vlastných prírastkov, t.z. prirodzenou menou. 

Z uvedených údajov vyplýva, že mesto Handlová malo v roku 2001 vekovú štruktúru 
nepriaznivejšiu ako celookresný priemer. Štruktúra populácie je základnou demografickou 
charakteristikou. Veková štruktúra ovplyvňuje proces reprodukcie obyvateľstva a je určujúcim 
faktorom ďalšieho populačného vývoja.  

Podľa predpokladov ďalšieho vývoja sa očakáva, že k roku 2020 dôjde k ďalšiemu poklesu indexu 
vitality obyvateľstva ešte hlbšie pod hodnotu 100, keď pomer počtu obyvateľov v predproduktívnom 
veku voči obyvateľom v poproduktívnom veku je záporný. Z toho vyplýva, že obyvateľstvo starne.  

Pre ovplyvnenie tohto nepriaznivého vývoja a dosiahnutie zastavenia poklesu prípadne až 
pozitívneho obratu je potrebné vykonať stimulačné opatrenia siahajúce až po územnoplánovaciu 
prípravu.   

Návrh vekovej štruktúry obyvateľov mesta Handlová, tab. č. B.3.1.2.2.  

stav k roku 2001 návrh k roku 2020 návrh k roku 2035 
Vekové kategórie 

v % v abs.hodnote v % v abs.hodnote v % v abs. hodnote 
1  2  3  4 

Predproduktívny vek 17,3 3 113 17,2 3 409 17,8 3 681 
Produktívny vek 63,9 11 521 63,5 12 586 64,0 13 235 
Poproduktívny vek 18,3 3 290 19,3 3 825 18,2 3 764 

Index vitality  94,6 100,0 89,1 100,0 97,79 

 
Navrhovaným vývojom sa očakáva (na základe efektu fázového posunu), že pokles indexu vitality 

ešte bude pretrvávať a v prípade priaznivej politiky mesta sa podarí zastaviť pokles až ku koncu 
návrhového obdobia a zvrátiť ho až ku koncu výhľadového obdobia, t.z. k roku 2035. 
 
Požiadavky na riešenie ( rozvojové ciele )  :  
 

a) Predpokladom pre zastavenie negatívneho demografického vývoja je vytvorenie podmienok 
pre nové pracovné príležitosti okrem iných stimulačných podmienok najmä zhodnotením 
územného rozvojového potenciálu pre umiestnenie potrebných funkcií, najmä pre priemysel, 
bývanie, vybavenosť ale i každodennú a krátkodobú rekreáciu a oddych. 

b) Opatreniami stimulačnými, urýchleným riešením sociálnych a ekonomických podmienok a 
možností sa môže dosiahnuť pozitívny vývoj potenciálu vekovej štruktúry obyvateľstva a môže 
sa zastaviť degresívny vývoj. Cieľom je pozastavenie jeho klesania a postupného vývoja 
indexu vitality smerom k rastúcim hodnotám. 

c) Pri naplnení prognózy zámerov sa môže vo výhľadovom období očakávať mierny nárast 
indexu vitality k hodnotám nad 96 až 100, čím by sa vytvorili predpoklady pre zmiernenie 
alebo ustálenie negatívneho vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva.  

B.3.1.3 Index rastu 

Na základe skutočného vývoja počtu obyvateľov za obdobie posledného desaťročia dvadsiateho 
storočia s prognózovaním v návrhu ÚPN M a objektivizáciou sa stanovili predpoklady reálneho vývoja.  

Predpokladaný index rastu, tab. č. 3.1.3.3. :    

obdobie Počet obyvateľov 
Prírastok +, 
úbytok - 

Index rastu 

1 2 3 5 

k roku 2001 - stav 18 018  99,39 

Návrhové obdobie k roku 2020 19 820 + 1 802 110,00 

Výhľadové obdobie k roku 2035 20 680 + 860 104,34 

 
Na základe predpokladaného vývoja sa očakáva na konci návrhového obdobia najvyšší nárast 

počtu obyvateľov a v období výhľadovom sa ustáli a spomalí vývoj, pokiaľ tendencie a podmienky 
spoločnosti nevytvoria následne ďalšie motivačné kroky.  
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B.3.1.4 Prirodzené prírastky a migrácia obyvateľstva 

 Pre stanovenie navrhovaného vývoja sú dôležité retrospektívne údaje o prirodzených prírastkoch 
a migrácii obyvateľstva.  

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov prirodzenou menou a migráciou, mesto Handlová, tab. č. 
B.3.1.1.2. :  

K 31.
12. 
prísl.
roka 

Počet 
obyvateľov 

Živo 
narodení 

Zomrelí 

Prírastok 
úbytok 
prirodzenou 
menou 

Prisťa
hovaní 

Vysťah
ovaní 

Prírastok 
úbytok 
migráciou 

Celkový 
prírastok
, úbytok  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1991 17 835 187 152 + 35 331 257 + 74 + 109 
1992 18 255 183 119 + 64 244 177 + 67 + 131 
1993 18 493 234 186 + 48 269 192 + 77 + 125 
1994 18 556 184 164 + 20 231 188 + 43 + 63 
1995 18 559 194 161 + 33 146 176 - 30 + 3 
1996 18 559 173 155 + 18 125 143 - 18 0 
1997 18 557 163 167 - 4 175 173 + 2 - 2 
1998 18 500 159 179 - 20 189 226 - 37 - 57 
1999 18 506 171 167 + 4 190 188 + 2 + 6 
2000 18 451 161 175 - 14 161 202 - 41 - 55 
2001 18 348 147 182 - 35 121 189 - 68 - 103 
2002 18 230 130 172 - 42 162 238 - 76 - 118 
2003 18 197 150 183 - 33 215 215 0 - 33 
2004 18 148 124 154 - 30 194 213 - 19 - 49 
2005 18 006 159 210 - 51 192 283 - 91 - 142 
2006 17 950 134 162 - 28 223 251 - 28 - 56 

 
 Z retrospektívneho vývoja obyvateľov za obdobie od r.1991 až po r. 2006 vyplýva, že v období 
rokov 1991 až 1994 bol vývoj prirodzených prírastkov ako aj migračný prírastok obyvateľov priaznivý. 
Od roku 1996 trvale dochádza k úbytku obyvateľov prirodzenou menou a aj migráciou.  
 Absolútna hodnota priemeru za desaťročné obdobie poukazuje prakticky na degresívny vývoj, t.z. 
trvalý úbytok obyvateľstva prirodzenou menou a možno ho hodnotiť v súčasných podmienkach ako 
nepriaznivý trend odrážajúci vitálnu štruktúru obyvateľstva a sociálne a ekonomické podmienky. 
 Príčinami nepriaznivého vývoja prirodzených prírastkov sú, nepriaznivý vývoj indexu vitality mesta 
na ktorom sa podieľa starnutie obyvateľstva ale aj sociálne a ekonomické podmienky, vývoj 
spoločnosti a tým aj vývoj životného štýlu.  
 Vývoj migračného salda je rovnako nepriaznivý a v skutočnosti ešte závažnejší vzhľadom na 
predpokladanú skutočnosť, že odchádzajú prevažne obyvatelia v produktívnom veku za prácou a 
bývaním, čím dochádza i k okamžitým zmenám v pomernom zastúpení voči ostatným pred 
a poproduktívnym zložkám. Odchádzanie je prevažne zapríčinené nedostatkom pracovných 
príležitostí, kvalitou a zameraním ponuky trhu práce, ekonomickým stimulom platových podmienok 
v rámci mesta a regiónu. Na migračný úbytok majú teda výrazný vplyv sociálne a ekonomické 
podmienky, najmä pracovné príležitosti a výška zárobku, ale aj podmienky bývania a možnosti 
riešenia problematiky bývania. Odchádzanie za bývaním je zapríčinené predovšetkým nedostatočnou 
ponukou možností foriem a kvality bývania, ale aj ekonomickým stimulom cien nehnuteľností na trhu 
v oblasti predaja a kúpy bytov. 
 
Požiadavky na riešenie ( rozvojové ciele )  : 
 
a) zastavenie úbytku obyvateľstva migráciou - predpokladom pre zastavenie negatívneho 

demografického vývoja je okamžité, ale aj trvalé vytvorenie podmienok pre zastavenie úbytku 
obyvateľstva vysťahovaním, čo znamená vytvorenie nových pracovných príležitostí a možností 
bývania. 

b) vytvorenie ďalších stimulačných podmienok pre zvýšenie prirodzených prírastkov. 
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B.3.1.5 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

 K 3.3. 1991 bolo v meste Handlová 8 369 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo predstavuje 46,9 
% z celkového počtu obyvateľov. Oproti roku 1980, kedy bolo 8 405 obyvateľov ekonomicky aktívnych 
a činilo to 49,1 % z celkového počtu obyvateľov, bol absolútny stav v roku 1991 nižší o 36 obyvateľov 
a pomer voči celkovému počtu obyvateľov sa znížil o 2,2 %.  

 
Z celkového počtu 8 369 ekonomicky aktívnych obyvateľov v r.1991 bolo 3 848 žien (46%) a 4 

521 mužov (54%).  
 
K 25.6. 2001 bolo v meste Handlová 9 703 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo  predstavuje 

53,9 % z celkového počtu obyvateľov. Oproti roku 1980, kedy bolo 8 405 obyvateľov ekonomicky 
aktívnych a činilo to 49,1 % z celkového počtu obyvateľov, bol absolútny stav v roku 2001 vyšší o 1 
298 obyvateľov a pomer voči celkovému počtu obyvateľov sa zvýšil o 4,8 %.  

Z celkového počtu 8 911 EAO v roku 2001 bolo 4 803 ( 49,5% ) žien  a 4 900 ( 50,5% ) mužov. 
 
Rozsah a štruktúra poskytovaných pracovných príležitostí na území sídla vo vzťahu k počtu 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva a jeho štruktúre je determinujúcim faktorom pohybu za prácou. 
Odchádzka a dochádzka za prácou mimo obec trvalého bydliska je jedným z faktorov vyrovnávajúcich 
bilanciu zdrojov a potrieb pracovných síl.  
 Ku dňu sčítania ľudu k 3.3.1991 odchádzalo za prácou mimo územia mesta 1 447 obyvateľov, t.z. 
17,3 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. K 26.5.2001, odchádzalo za prácou 
mimo územie mesta 2 089 obyvateľov, t.z. 21,5 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych 
obyvateľov.  
 Podiel odchádzky za prácou mimo vlastné územie mesta Handlová poukazuje na relatívne 
uspokojujúci stupeň saturácie zdrojov pracovných síl pracovnými príležitosťami vo vlastnom sídle. 
Z vývoja v období medzi sčítaniami vyplýva nepriaznivý celkový vývoj t.z. nárast odchádzky k roku 
2001 o 4,2 % oproti roku 1991. Tento jav je dôsledkom úbytku pracovných príležitostí, najmä 
postupným znižovaním pracovných príležitostí v banskom priemysle a nedostatočným nahradením 
v iných sférach priemyslu, služieb a obchodu na území mesta. 

Prevažná časť obyvateľov odchádzajúcich za prácou smeruje do Prievidze a jej záujmového 
územia, najmä do komplexu Nováky - Zemianske Kostoľany. 

Hospodárska základňa bližšieho záujmového územia je orientovaná prevažne na oblasť 
poľnohospodárstva a lesníctva, čiastočne na priemysel - ťažbu stavebného kameniva a stavebnú 
výrobu ( Ekobetón Remata ) a služby.  

Hospodárska základňa samotného sídla je založená na banskom (uhoľnom) priemysle, predtým i 
energetickom s úvahami opätovného využitia el. energie pri výrobe tepla pre mesto, pre účely 
dodávky do energetickej siete. Banský priemysel poskytuje cca 2 500 pracovných príležitostí. Ďalšou 
významnejšou základňou je stavebníctvo, strojárenstvo. Chemický a textilný priemysel zanikol 
v sledovanom období. Vznikajú menšie rozdrobenejšie aktivity aj charakteru služieb pre cestovný ruch 
rekreáciu, šport a turizmus.     
 
Vývoj zamestnanosti 
 

Nezamestnanosť je fenoménom, ktorý sprevádza vývoj trhovej ekonomiky a ktorý sa prejavuje 
rôznou intenzitou tak v rámci Slovenska, ako aj v rámci okresu a mesta Prievidza. 

V priebehu 90-tych rokov 20. storočia tak ako na celom území SR aj v riešenom území mesta a 
celého okresu sa prejavil dopad ekonomickej recesie poklesom priemyselnej výroby, stavebníctva, 
vedecko-výskumnej základne a pod. a rastom nezamestnanosti. 
  

V období ku koncu roka 1992 sa pohyboval počet uchádzačov o zamestnanie v okrese Prievidza 
na úrovni 6 500 až 7 000 osôb, čo predstavovalo 10,2 až 10,4 % mieru nezamestnanosti.  

 
V júni 2007 bolo v evidencii úradu práce v Handlovej 978 evidovaných uchádzačov o prácu, 

z toho 577 žien, miera nezamestnanosti činila 9,63 %. Pre porovnanie v okrese Prievidza bolo 5 075 
uchádzačov, z toho 2 863 žien, miera nezamestnanosti činila 6,41 %.  
 

Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že v meste Handlová je vyššia miera nezamestnanosti, 
čo je zapríčinené najmä nedostatkom pracovných príležitostí, postupným útlmom banského priemyslu 
a nedostatočnou flexibilitou riešenia rekvalifikačného procesu a podmienok pre vznik nových sfér 
pracovných príležitostí. 
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V návrhovom období sa predpokladá, že dôjde k miernemu zníženiu podielu obyvateľstva v 
produktívnom veku (viď tab. B 3.1.2.2.), ale predpokladá sa, že nedôjde k poklesu celkovej 
ekonomickej aktivity obyvateľstva, aj napriek uvažovanému poklesu, nakoľko sa počíta nárast podielu 
EAO z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku. 

Vo výhľadovom období sa počíta s ďalším miernym nárastom podielu EAO z obyvateľstva v 
produktívnom veku, najmä vzhľadom na ekonomické a spoločenské predpoklady. 

 

Predpokladaný vývoj ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) mesta Handlová, tab. č. B.3.1.5.1. :   

o b d o b i e 
kategória stav k 

03.03.1991 
stav 

26.05. 2001 
návrh    

k roku 2020 
výhľad 

k roku 2035 
1 2 3 4 5 

počet obyv. v produktívnom veku 10 570 11 521 12 586 13 235 

celkový počet EAO (bez žien na MD) 7 910 * 8 911  * 10 006 * 10 853 

Podiel EAO z celk. počtu obyv. v % 44,4 49,3 50,5 52,5 

Podiel EAO z počtu obyv.v prod.veku v % 74,8 77,3 79,5 82,0 

* bez pracujúcich dôchodcov 

 
Pracovné príležitosti 
 

V rámci predmetnej aktualizácie 2006 územného plánu (sídelného útvaru) mesta, vrátane 
doterajších zmien a doplnkov sú navrhnuté rozvojové (nové) plochy pre výrobné činnosti : 

- v návrhovom období do roku 2020 v rozsahu 24,73 ha. Na súčasných 43,95 ha výrobných 
plochách sa predpokladá celkom intenzifikácia cca 50 % plôch. 

- vo výhľadovom období do roku 2035 v rozsahu 8,64 ha. Zo súčasných 43,95 ha výrobných 
plôch sa predpokladá celkom ďalšia intenzifikácia cca 20 % ha plôch. 

 
 Na navrhovaných plochách pre výrobu sa predpokladá možnosť pre vznik cca 1 197 nových 
pracovných príležitostí v návrhovom období a 373 nových pracovných príležitostí vo výhľadovom 
období. 

 

Prírastky pracovných príležitosti v Handlovej k návrhovému roku 2020, tab. č. B. 3.1.5.1. :  

počet pracovných príležitostí 
funkcia rozvojové 

plochy v ha 
prírastok pp. 
k roku 2020 

rozvojové 
plochy v ha 

prírastok pp. 
k roku 2035 

1  2  3 
vybavenosť a služby, rekreácia a 
cestovný ruch   

44,84 464 51,00 117 

priemysel a DTZ 24,73 1 197 7,35 373 

celkom 69,57 1 661 58,35 490 

 
Výrazný rozvoj terciárnej a kvartérnej sféry, rozvoj funkcie rekreácie a turizmu, vedy a výskumu, 

rozvoj služieb vybavenosti v nových obytných lokalitách, sociálnej infraštruktúry a najmä komerčnej 
vybavenosti vytvoria predpoklady pre výrazný podiel nových pracovných príležitostí. 

 
Predpokladaný prírastok pracovných príležitostí sa pozitívne prejaví na úrovni saturácie 

pracovnými príležitosťami ekonomicky aktívneho obyvateľstva mesta. Túto skutočnosť vyjadruje 
ukazovateľ intenzity pracovných príležitostí. 
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Predpokladaný vývoj pracovných príležitostí a ekonomicky aktívneho obyvateľstva, tab.č. B. 3.1.5.4. : 

k roku 
ukazovateľ 

2001 2020 2035 

1 3 4 5 

Celkový počet obyvateľov 18 018 19 820 20 680 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 
(bez žien na materskej dovolenke) 

* 8 911 * 10 006 * 10 853 

Pracovné príležitosti 7 614 9 275 9 765 

odchádzajúci za prácou 2 089 - - 

saldo pohybu za prácou - 1 297 - 731 - 1 088 

* bez pracujúcich dôchodcov 

Na základe predpokladaného vývoja zdrojov pracovných síl a pracovných príležitostí 
v návrhovom období, pri reálnom naplnení koncepcie dôjde k poklesu záporného salda pohybu za 
prácou a neskôr k výhľadovému obdobiu dôjde k opätovnému navýšeniu záporného salda. V prípade 
intenzifikácie a reprofilácie súčasných areálov priemyslu a vytvorením nových pracovných príležitostí 
môže byť bilancia ešte priaznivejšia. 

Prejaví sa to v poklese odchádzajúcich za prácou mimo územie mesta. Vzhľadom na úzke väzby 
sídelného útvaru na hospodársku základňu záujmového územia aj vo výhľadovom období sa 
predpokladá odchádzanie za prácou do priemyselných centier záujmového územia, avšak v menšom 
rozsahu a naopak k dosiahnutiu vyššieho podielu dochádzky za prácou do mesta zo záujmového 
územia mesta. Vo výhľadovom období sa očakáva ďalší mierny nárast vývoja prevažne vo sfére 
rekreácie a turizmu. 
 Mieru pokrytia ekonomicky aktívneho obyvateľstva pracovnými príležitosťami vyjadruje podiel 
počtu pracovných príležitostí na 100 ekonomicky aktívnych osôb, to znamená, že intenzita pracovných 
príležitostí dosahuje hodnotu 86. Tento ukazovateľ vyjadruje závislosť mesta na hospodárskej 
základni záujmového územia, príp. záujmového územia regionálneho centra. 

Vývoj počtu pracovných príležitostí na 100 EAO (bez žien na MD) v Handlovej, tab.č. B. 3.1.5.3. : 

K roku 
2001 (stav) 2020 2035 

2 3 4 
85,4 92,7 90,0 

  
 Rozvoj pracovných príležitostí, rozvoj hospodárstva a celého sídelného útvaru bude závislý od 
vývoja a stability hospodárskej situácie Slovenska a od podmienok vytvorených mestom pre ďalší 
rozvoj hospodárskej základne.  
 
Regulatívy : 
  
Navrhované kroky pre zreálnenie rozvoja sídla s naplnením prognózovaného počtu obyvateľov a 
vývoja počtu pracovných príležitostí : 

a) vytvárať podmienky pre posilnenie a stabilizáciu hospodárskej  základne sídla a jeho 
záujmového územia, 

b) vytvárať podmienky a podporiť podnikateľské rozvojové aktivity vo sfére nových výrobných 
programov s preferenciou perspektívnych a optimálnych zámerov v podmienkach mesta, 

c) vytvárať stimulačné podmienky pre zamestnávateľov pri vytváraní nových pracovných 
príležitostí, 

d) riešiť problematiku postupnej transformácie výrobnej sféry banského priemyslu, zhodnotenie 
možností využitia uvoľňovaných priestorov pre nové výrobné, obchodné a nadstavbové 
aktivity, 

e) napomáhať a podporovať kvalitatívne a kvantitatívne potreby transformácie pracovníkov na 
základe predpokladaného trhu práce, 

f) podporovať a preferovať rozvoj výrobných aktivít v podnikaní, s využitím miestnych zdrojov 
surovín a spracovaním druhotných surovín, 
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g) podporovať rozvoj malého a stredného podnikania vo všetkých sférach ( obchod, služby, 
výroba ) s optimalizáciou odvetvových štruktúr, s cieľom racionality, ekonomickej rentability 
a kooperatívnosti, 

h) vytvárať podmienky pre uplatnenie perspektívnych rozvojových  programov prostredníctvom 
opatrenia ekonomických, stimulačných, hospodárskych, najmä vo sférach daňovej, poistnej, 
úverovej, úrokovej ( bankovej ) politiky. 

B.3.2. Bytový fond ( bývanie ) 

B.3.2.1 Potreba bytového fondu a podiel pre sociálne bývanie 

 Bývanie je základnou funkciou sídla a je prevažujúcou vo viacerých urbanistických obvodoch. 
Zastúpená je dvoma formami - hromadnou bytovou výstavbou ( HBV ) a individuálnou bytovou 
výstavbou ( IBV ). Na základe definitívnych výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov k 3.3. 1991 
a 26.05.2001 disponovalo mesto Handlová, t.z. k.ú. Handlová, Morovno, Nová Lehota, nasledujúcim 
bytovým a domovým fondom : 

Domový fond,  tab. č. B.3.2.1.1. : 

obec ukazovateľ k 3.3. 1991 k 26.5.2001 

Handlová - celkový počet domov 2 006 2 273 
- trvale obývané 1 893 2 101 
- neobývané 109 170 z toho 
- % podiel neobývaných domov 5,43 7,48 

Bytový fond, tab. č. B.3.2.1.2. : 

obec ukazovateľ k 3.3 1991 k 26.5.2001 

Handlová celkový počet bytov 6 355 6 461 
trvale obývané 5 947 6 185 
podiel bytov v RD 1 419 1 573 
% podiel bytov v RD 23,86 25,43 

z toho 

% podiel neobývaných bytov 6,42   3,84 
 

Pre mesto Handlová je charakteristický nízky podiel bytov v RD ( 25,43 % ) z celkového 
bytového fondu. V riešenom území je 248 neobývaných bytov, ktoré tvoria z celkového počtu bytov 
3,84 %. 

Charakteristika trvale obývaného bytového fondu, vývoj bytového fondu v období rokov 1991 až 2001,  
tab. č. B.3.2.1.3. : 

počet trvale obýv. bytov prírastky bytov koef. obýv. bytov 

obec 
1991 2001 abs. % koef.obyv. 

Počet 
bytov na 
1000 obyv. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Handlová 5 947 6 185 238 3,85 2,91 343,3 
Prievidza 16 634 17 374 740  4,45 3,06 327,7 

 
 Celkove za predchádzajúce obdobie r.1991-2001 bytový fond rástol rýchlejšie ako počet 
obyvateľov. Táto skutočnosť sa prejavila v znížení koeficientu obývanosti bytov.  
 Dôležitým kritériom kvality je štruktúra bytového fondu podľa veku. 

Štruktúra trvale obývaného bytového fondu mesta Handlová podľa veku,  tab. č. B.3.2.1.4. : 

vek bytov počet celkom podiel v % z toho bytov v RD 
podiel z 

celkového počtu 
bytov v % 

1 2  3 4 
do r. 1900 108 1,75 108 1,75  
1900 - 1919 187 3,02 171 2,76  
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1920 - 1945 566 9,15 278 4,49  
1946 - 1970 2 851 46,10 608 9,83  
1971 - 1980 1 083 17,51  189 3,06  
1981 - 1991 1 152 18,63 67 1,08  
1991 - 2001 238 3,85 126 2,04 

spolu : 6 185 100,00 1 545 24,98 
 
 Bytový fond mesta má ešte relatívne priaznivú vekovú štruktúru bytového fondu. Byty postavené 
po roku 1945 činia 5 324 jednotiek, t.z.  86,1 % z celkového počtu bytov. Za posledné obdobie 
desiatich rokov medzi sčítaniami, t.z. 1991 - 2001 sa zrealizovala výstavba len 3,85 % z celkového 
počtu bytov, čo je jednou z príčin stagnácie vývoja počtu obyvateľov mesta. Predpokladá sa, že 
príčinou bola neuspokojivá ekonomická situácia a tiež nedostatočná pripravenosť územno-technických 
podmienok (najmä vhodných lokalít). 
 Pre Handlovú je charakteristický nízky podiel cca 24,5 % bytov v rodinných domoch z celkového 
bytového fondu, keď z celkového počtu 6185 trvale obývaných bytov bolo v rodinných domoch len 
1545 b. j. 
 Čistý prírastok bytov za obdobie r. 1991 - 2001 bol 238 b. j., čo predstavuje len 2,04 % 
z celkového počtu bytov v roku 2001. Priemerný ročný prírastok predstavoval 23,8 b.j. Kým počet 
obyvateľov vzrástol o 183, bytový fond sa zvýšil v tom istom období o 238 b.j. Táto skutočnosť sa 
prejavila v ďalšom znižovaní koeficientu obývanosti bytov z 3,05 obyv./byt v r. 2001 na 2,91 obyv./byt. 
 Úroveň bývania závisí od obložnosti bytu, a štandardu bytu, t.z. počtu izieb, dispozičnej kvality, 
podlažnej plochy a úrovne a kvality technickej vybavenosti bytu. 

Vývoj a porovnanie kvalitatívneho zloženia bytov v % z celkového počtu trvale obývaných bytov v 
Handlovej v porovnaní s okresom Prievidza,  tab. č. B.3.2.1.5. : 

Mesto Handlová Okres Prievidza 
ukazovateľ 

31.03.1999 26.05.2001 31.03.1999 26.05.2001 
1 2 3 4 5 

Podiel bytov s vodovodom 99,6 99,9 96,6 99,3 
Podiel bytov s ústredným kúrením 90,1 79,6 87,3 81,3 
Podiel bytov III. a vyššej kategórie *  54,1  70,6 
* veľkostné kategórie podľa počtu izieb 
Z uvedených údajov vyplýva, že mesto Handlová  má pomerne nízky podiel bytov s troma a viac 
izbami, t.z. až 46 % bytov sú byty jedno a dvojizbové. 
 
 Nové trendy vo vývoji spoločnosti sa prejavujú i vo sfére bývania. Významne sa obmedzila 
výstavba HBV, čo je jednak prejavom zníženia trendu koncentrácie obyvateľov v mestách a tendencii 
stabilizácie obyvateľstva na vidieku a tiež prejavom trendu uspokojovania potrieb kvalitatívne vyšším 
štandardom, formou individuálneho bývania v rodinných domoch. 
 
Návrh vývoja bytového fondu  
 
Návrh potrieb bytového fondu 
 
Pre stanovenie objektívnej potreby bytov vo výhľadovom období je potrebné zohľadňovať 
 - predpokladaný nárast počtu obyvateľov v sídelnom útvare, 
 - vývoj priemernej veľkosti cenzovej domácnosti,  
 - vývoj priemernej obložnosti bytov,  
 
Predpokladaný vývoj koeficientu obývanosti bytov (počet obyv./1 byt) 
 v r. 1991.............................................  3,05 
 v r. 2000.............................................. 2,91 
 k r. 2020.......................................... 2,75 
 k r. 2035 ......................................... 2,70 
 
Pre navrhovaný vývoj mesta  
 
K návrhovému roku 2020 ............................................................................... 19 820 obyvateľov 
K výhľadovému roku 2035 ............................................................................. 20 680 obyvateľov  
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Je potrebné dosiahnuť nasledovný celkový priemerný počet bytov : 
  
v  r. 2001 (skutočnosť) ..............................................................  6 185 b.j. 
K r. 2020 .................................................................................... 6 967 b.j. 
K r. 2035 ...................................................................................  7 360 b.j. 
 
 
Čisté prírastky bytov k jednotlivým časovým horizontom (za obdobie) : 
 
r. 2001 - 2020 ...........................................................................    782 b.j. 
r. 2020 - 2035 ...........................................................................    393 b.j. 
spolu ......................................................................................... 1 175 b.j. 
 
Predpokladaný priemerný ročný prírastok bytov v období : 
 
r. 2001 – 2020 .............................................................................  41,2 b.j. 
r. 2020 – 2035 .............................................................................. 26,2 b.j. 
  
 Pre porovnanie v období r. 1981 - 1991 činil priemerný ročný čistý prírastok bytov 1172 b.j. 
Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom období došlo k realizácii značného rozsahu odpadu 
bytového fondu z dôvodov jeho fyzického opotrebovania a z dôvodu vyvolaných asanácií, počíta sa 
v rámci koncepcie predmetného územného plánu mesta, aktualizácie 2006 s minimálnymi asanáciami 
na území mesta. 
 Celkove v územnom pláne sa počíta s asanáciou 20 až 25 b.j. prevažne v rodinných domoch 
v urbanistických obvodoch 1 Handlová – stred a 11 Sídlisko Sever, v rámci ÚPC 1-2, 1-3, a 11-2, cca  
20 až 25 b.j., z dôvodu intenzifikácie využitia zastavaného územia a získania plôch pre realizáciu 
mestskej integrovanej štruktúry zástavby a z dôvodu riešenia koncepcie dopravnej a technickej 
infraštruktúry. 
 Navrhuje sa postupná asanácia, prípadne prestavba a zmena funkčného využitia starších, 
menej kvalitných rodinných domov určených na dožitie. 
 Urbanistickým zámerom je v maximálnej miere zachovať pôvodné stavebné štruktúry s 
kvalitným stavebným fondom, ktoré charakterizuje permanentné zhodnocovanie bytového fondu 
formou obnovy, rekonštrukcie a modernizácie. 
 
 Predpokladaný nárast počtu obyvateľov, tendencia vylepšovania štandardu bývania a obložnosti 
bytov a odpad bytového fondu sú základné činitele podmieňujúce potrebu novej bytovej výstavby. 

Špecifikácia navrhovanej bytovej výstavby podľa podmieňujúcich faktorov, tab. č. B. 3.2.1.3. : 

2001 - 2020 2020 - 2035 
Návrhové obdobie V 

abs.hodnote 
% podiel 

v abs. 
hodnote 

% podiel 

1 2 3 4 5 
Navrhovaná potreba bytov  802 100,0 408 100,0 
Z toho - - - - 
- pre nárast počtu obyvateľov 655 81,6 318 77,9 
- pre vylepšenie obývanosti 122 15,2 75 18,4 
- náhrada za úbytok byt. fondu 25 3,1 15 3,7 
 
V územnom pláne je navrhnutá lokalizácia celkového rozsahu novej bytovej výstavby v lokalitách  
- pre návrhové obdobie o predpokladanom počte ...................................................802 bytov,  
- pre výhľadové obdobie o predpokladanom počte ................................................ 408 bytov.  
 
 V predchádzajúcom období došlo k realizácii veľkého rozsahu odpadu bytového fondu z dôvodu 
jeho fyzického opotrebovania a vyvolaných asanácií, preto sa navrhuje len v nevyhnutnom prípade 
úbytok bytového fondu. 
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Špecifikácia úbytku bytového fondu, tab. č. B.3.2.1.11. : 

UO / ÚPC  Názov urbanistického obvodu  Počet asanácií bytov   

1-2 Handlová Stred 10 
1-3 Handlová Stred 5 
3-3 Banská kolónia – Malá Hôrka 6 
11-1 Sídlisko Sever 2 
11-2 Sídlisko Sever 8  

 
 Z bytových domov v územnom bloku 3-3 - Banská kolónia je navrhnutých na asanáciu 6 b.j. z 
titulu trasy rýchlostnej komunikácie R2. Pre účely intenzifikácie využitia zastavaného územia a 
realizácie základnej komunikačnej siete. Ide o postupnú asanáciu starších, menej kvalitných domov 
alebo ich prestavbu so zmenou funkčného využitia. 
 Urbanistickým zámerom je maximálne možné zachovanie pôvodných urbanistických štruktúr s 
kvalitným stavebným fondom, ktoré je možné zhodnocovať stálou obnovou, rekonštrukciou a 
modernizáciou. 
 
 Nová bytová výstavba o počte cca 820 b.j. sa navrhuje v etape do roku 2020 a 408 b.j. do roku 
2035. 
 Z celkového počtu 802 navrhovaných nových bytov sa uvažuje s výstavbou 194 b.j. ( cca 24 %) 
vo forme 3-5 podlažnej bytovej zástavby a 608 b.j. ( cca 76 %) vo forme individuálnej zástavby 
rodinných domov. Táto skutočnosť sa prejaví vo zvýšení podielu bytov v rodinných domoch zo 
súčasných 24,9 % na 30,9 % v návrhovom a na 32 % vo výhľadovom období. 
  
 Navrhovaná lokalizácia do rozvojových plôch funkcie bývania je uvedená v časti prílohy, 
v tabuľkách č. 1 a 2. 
  
 Pri realizácii novej bytovej výstavby sa uvažuje okrem novej bytovej výstavby aj využitie rôznych 
iných foriem získavania bytov (prístavby, nadstavby, podkrovné byty a pod.). 
 
 Nová bytová výstavba v zásade bude realizovaná na voľných plochách, plochách získaných v 
dôsledku asanácií,  intenzifikáciou existujúcej zástavby, výstavbou polyfunkčných objektov. 

Sociálne bývanie 

Pre účely sociálneho bývania je potrebné vzhľadom k navrhovanému demografickému vývoju, 
nárastu počtu cca 1 802 obyvateľov k roku 2020 o ďalších cca 800 obyvateľov vo výhľadovom období, 
z toho cca 50 % obyvateľov bude v produktívnom veku a počíta sa so zvýšením podielu obyvateľov 
v poproduktívnom veku cca o 1 až 3 % na 18 až 19 % z celkového počtu obyvateľov. Na základe 
regionálnych a celoštátnych štatistických priemerov sociálna odkázanosť kolíše podľa regiónov 
a ekonomického potenciálu cca v rozmedzí 3 až 12 % z celkového príslušného počtu obyvateľov.  
 
Predpokladá sa priemerná hodnota cca 8 % z celkového navrhovaného počtu bytov, t.z. potreba 
pokrytia cca 65 b.j. k roku 2020 a cca 32 b.j. vo výhľadovom období. 
 
Regulatívy : 
 

a) znížiť rozsah odpadu bytového fondu, 
b) prinavrátiť byty využívané na nebytové účely do trvale obývaného bytového fondu, 
c) analyzovať príčiny a dôvody neobývaných bytov a prijať opatrenia na podporu a  prinavrátenie  

ich obytnej funkcie a obývanosti,  
d) stimulovať modernizácie, regenerácie, opravy a údržbu súčasného bytového fondu, 
e) podporovať a stimulovať zatepľovanie a rekonštrukciu panelových domov,  
f) využiť rôzne netradičné formy získavania bytov (prístavby, nadstavby, podkrovné byty a pod.), 
g) pripraviť nové lokality v zastavanom území a zastavať prieluky, 
h) podporovať nové progresívne technológie výstavby, ktoré zabezpečujú vyšší štandard bývania 

a väčšiu variabilitu a úsporu energií, 
i) zvýrazniť špecifiká jednotlivých obytných súborov existujúcich a pripravovaných, 
j) vytvárať podmienky pre humanizáciu obytného prostredia, 
k) riešiť problematiku sociálnych bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,  
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l) pre fungovanie trhu bytov podporovať stimulovaním podnikateľskú sféru vo výstavbe bytov, 
m) podporovať výstavbu bytov z dôvodu získania nových obyvateľov a oživenia ekonomiky tým, 

že vyvolá rozvoj dodávateľských priemyselných odvetví a vytvorí nové pracovné príležitosti v 
stavebníctve, priemysle a prevádzkových jednotkách. 

B.3.2.2 Celkový rozvoj bytového fondu a jeho modernizácia 

Návrhové obdobie k roku 2020 
 
Lokalizácia novej bytovej výstavby na voľných plochách: 
 
- ÚPC   3-1   FPB   3-1-1 IBV  - rodinné domy, intenzívna forma, 
- ÚPC   3-2   FPB   3-2-2 HBV - bytové domy 3-5 podlažné, (aj sociálne bývanie), 
- ÚPC   3-3   FPB   3-3-1 IBV  - rodinné domy, intenzívna forma, 
   FPB   3-3-2 IBV  - rodinné domy, intenzívna forma, 
   FPB   3-3-3 IBV  - rodinné domy, extenzívna, vidiecka forma, 
- ÚPC   5-2   FPB   5-2-1 IBV -  rodinné domy, intenzívna forma, 
- ÚPC   8-1   FPB   8-1-1 IBV -  rodinné domy, extenzívna, vidiecka forma 
   FPB   8-1-2 IBV -  rodinné domy, extenzívna, vidiecka forma 
   FPB   8-1-3 IBV -  rodinné domy, extenzívna, vidiecka forma 
-  ÚPC  9-1   FPB   9-1-1 IBV -  rodinné domy, extenzívna, vidiecka forma 
   FPB   9-1-2 IBV -  rodinné domy, extenzívna, vidiecka forma 
- ÚPC 11-6   FPB 11-6-1 IBV  - rodinné domy, intenzívna forma, 
  
 
Na plochách získaných asanáciou  ( zmena funkčného využitia ): 
 
- ÚPC   1-2  FPB   1-2-1 HBV – bytové domy, 4 - podlažné, (polyfunkčné) 
 
Intenzifikácia existujúcej zástavby : 
 
- ÚPC   3-2   FPB   3-2-2 HBV – bytové domy, 3-5 podlažné 
 
Výhľadové obdobie k roku 2035 
 
Lokalizácia novej bytovej výstavby na voľných plochách: 
 
- ÚPC   3-3   FPB   3-3-5 IBV -  rodinné domy, intenzívna forma, 
- ÚPC   4-2   FPB   4-2-2 IBV -  rodinné domy, intenzívna forma 
- ÚPC   8-1   FBP   8-1-4 IBV -  rodinné domy, vidiecka forma (časť dvojgeneračné), 
   FBP   8-1-5 IBV -  rodinné domy, vidiecka forma (časť dvojgeneračné), 
 
- ÚPC 11-6   FBP 11-6-6 IBV -  rodinné domy, intenzívna forma, 
 
Na plochách získaných asanáciou  ( zmena funkčného využitia ): 
 
Predpokladá sa, že nenásilné formy prestavby územia z návrhového obdobia sa budú realizovať 
postupne aj vo výhľadovom období. 
- ÚPC   5-1   FBP   5-1-1 IBV -  rodinné domy, intenzívna forma 
- ÚPC 11-6   FBP 11-6-4 IBV -  rodinné domy, intenzívna forma, 
 
Intenzifikácia existujúcej zástavby : 
 
Nenavrhuje sa. Predpokladá sa, že nenásilné formy prestavby a intenzifikácie územia z návrhového 
obdobia sa budú realizovať postupne aj vo výhľadovom období. 
 
V územnom pláne mesta sa navrhuje realizácia novej bytovej výstavby formou výstavby 
polyfunkčných objektov v centrálnych polohách (ÚPC 1-2, 3-2, 4-1, 10, 11-1, 11-2, 11-3). 
 
Výstavba bytov pre sociálne účely sa navrhuje v rámci obytných území a zmiešaných území v rámci 
zástavby HBV, UO 1 Stred, UPC 1-2, FPB 1-2-1  a UO 3 Banská kolónia, UPC 3-2, FPB 3-2-2. 
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B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA  A ŠIRŠIE VZŤAHY, 
ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA  

B.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné 
a priestorové usporiadanie širšieho územia a ich vplyv na 
rozvoj mesta 

 Mesto Handlová je centrom osídlenia regionálneho významu, patrí do hornonitrianskeho regiónu 
Prievidza a je zároveň sídlom s tretím najväčším ťažiskom priemyselného potenciálu okresu.  
 Mesto Handlová (sídelný útvar) sa nachádza v údolí rieky Handlovka v Handlovskej kotline. Od 
severu a východu ho ohraničujú výbežky pohoria Žiar a z juhu a západu predhoria Vtáčnika. Od 
severu i juhu je sídlo otvorené intenzívnemu prúdeniu vzduchu. Komunikačne je napojené na 
celoštátnu a medzinárodnú automobilovú cestnú sieť cestami I/50 vo VZ smere a železničnou traťou 
v SJ smere.  

Východno-západná cestná sieť medzinárodného významu (cesta I/50) vedie riešeným územím, 
jej trasa tanguje zastavané územia mesta, vstupuje na severnej strane riešeného, t.z. katastrálneho 
územia mesta v smere od Prievidze, stáča sa južným smerom a opúšťa územie mesta 
juhovýchodným smerom na Žiarsku oblasť.  
 V západnej a juhozápadnej časti sídla je chránené ložiskové územie a dobývací priestor 
handlovských uhoľných baní (Hornonitrianske bane a.s. Prievidza).  
 Západne vo vzdialenosti vzdušnou čiarou cca 7 km leží mesto Nováky, ktoré je najvýznamnejším 
územno-výrobným zoskupením spolu s priemyselnou zónou Zemianske Kostoľany ( Novácke 
chemické závody a. s. NCHZ a Elektráreň Nováky ENO ).  
 
 Záujmovým územím mesta je územie okresu s priamou a nepriamou väzbou na riešené územie v 
súlade s organizáciou osídlenia. 
Širšie územné vzťahy mesta predstavujú najmä hornonitriansku kotlinu a sídlo Prievidza 
nadregionálneho významu.  
 Vyšším územným celkom je región Trenčianskeho kraja, identický s územím súčasného kraja. 
Podľa priestorového a funkčného členenia regiónu tvorí sídelná aglomerácia Prievidza - Nováky spolu 
s priemyselnou zónou Zemianske Kostoľany jeden z priestorových celkov a regionálnych ťažísk 
kultúrnej a urbanizovanej krajiny. Prioritne sa v predmetnom priestore rozvíja výrobná funkcia palivovo 
energetického komplexu, chemický priemysel a kooperujúce výrobné činnosti a služby.  
 V nedávnej minulosti dochádzalo k vážnym umelým zásahom do sídelnej štruktúry, ktoré viedlo k 
deformáciám historickej kontinuity jej vývoja, a ktoré doznievajú ešte aj v súčasnosti. Ich dôsledky 
viedli k stagnácii až úpadku mnohých, najmä menších obcí (násilná aplikácia teórie „riadenej 
urbanizácie“ vyúsťujúca do kodifikácie strediskovej sústavy obcí). Budúci vývoj treba cieľavedome 
orientovať na reanimáciu historicky založenej sídelnej štruktúry, ktorá je napokon neoddeliteľnou 
súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Podporovať rozvoj prirodzených vzájomných väzieb medzi 
sídlami, ich funkčnú symbiózu pri zachovaní špecifík a identity jednotlivých sídiel. Nevyhnutné 
hierarchické vzťahy treba rozvíjať na základe daností sídiel a na báze dobrovoľnosti, vychádzajúcej z 
poznania reálnych možností. Hlavným motívom musí byť sústavné vytváranie podmienok pre 
optimálne, vyvážené a efektívne využívanie územia.  
 Dôležité je využiť silné stránky regiónu. Dôležitejšie je poznať a odstrániť jeho slabé stránky.  
Silnými stránkami regiónu sú: geografické podmienky, relatívny dostatok kapacít pre priemysel i 
cestovný ruch, konkurencieschopnosť cien nehnuteľností, dobrá kvalita pracovnej sily vo vzťahu k jej 
cene, centrum zamestnanosti s dobrou dostupnosťou, štruktúra stredoškolských vzdelávacích kapacít,   
bohaté tradície, odvetvové zameranie výrobných podnikov. 
 Slabými stránkami regiónu je nedostatočné poznanie potrieb trhu, nevytvorený komplexný 
„image“ územia, propagácia okresu, kvalita a štruktúra služieb, poloha mesta a okresu mimo hlavných 
komunikačných trás a urbanizačných osí, nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými subjektmi v 
území, nízke verejné povedomie a podnikateľská aktivita občanov, prístup vlastníkov k ochrane a 
údržbe historického dedičstva, nesúlad medzi dopytom a ponukou pracovnej sily, nedostatok bytov vo 
vzťahu k mobilite pracovnej sily, nízke environmentálne povedomie obyvateľov, nevybudovaná alebo 
zastaralá technická infraštruktúra, kvalita a štruktúra komunikačnej siete z hľadiska dostupnosti 
územia, dlhodobo záporné migračné saldo.  
Potrebná je identifikácia a následné prekonávanie problémov ekonomického a sociálneho rozvoja, 
aktivácia prírodného, hmotného, finančného a demografického potenciálu a vytvorenie efektívnej 
štruktúry v týchto rozhodujúcich oblastiach rozvoja : 
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• podnikateľských aktivít, 
• dopravy a technickej infraštruktúry, 
• tradičných a nových funkcií (školstvo a ochrana kultúrneho dedičstva), 
• rekreácie, turizmu, cestovného ruchu 
• bývania a sociálnej infraštruktúry, 
• ľudských zdrojov a trhu práce. 
 
Postavenie sídiel v sídelných štruktúrach Slovenskej republiky bolo v územno-priestorových 
súvislostiach prepracované v  návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska ( KURS 2001 ), ktorý 
bol uznesením vlády SR č. 1033/2001 schválený a Nariadením vlády SR č. 528/2002 zo 14.08. 2002 
bola vyhlásená záväzná časť. Zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska sú schválené ako 
otvorený dokument pre uplatňovanie rozvojových koncepcií.  
 
Sídelnými štruktúrami sú sídelné zoskupenia okolo centier, ťažiská osídlenia a rozvojové osi. 
 
Ťažiská osídlenia sa členia na : 
• ťažiská celoštátneho až medzinárodného významu 
• ťažiská nadregionálneho až celoštátneho významu 
• ťažiská regionálneho významu 
• ťažiská miestneho významu 
 
Rozvojové osi sa členia na : 
• sídelné osi 
• komunikačno - sídelné osi 
 
Rozvoj sídelnej štruktúry definovaný v územnom pláne veľkého územného celku v návrhovom období 
je orientovaný najmä na skvalitňovanie životných podmienok obyvateľstva, na racionalizáciu a 
zvyšovanie efektívneho využívania existujúcich fondov, na zlepšovanie ekologických a 
environmentálnych parametrov prostredia tak v sídlach, ako aj v ich zázemí. Rozvoj centier osídlenia 
sa zameriava najmä na budovanie infraštruktúry, slúžiacej potrebám vlastných obyvateľov aj 
obyvateľov obcí tvoriacich zázemie centra. S kvantitatívnym nárastom a z neho vyplývajúcim 
územným rozvojom možno počítať iba v sídlach vyšších kategórií a k nim patriacich aglomerovaných 
sídlach, pričom ani tu nepôjde o mimoriadne výrazné číselné hodnoty. Z hľadiska predpokladov 
efektívneho využívania územia je potrebné vytvárať podmienky pre zachovanie štruktúry osídlenia v 
celom jej komplexe, čo je samozrejme závislé od celkovej ekonomickej úrovne spoločnosti a štátu. 

Regulatívy : 

a) prekonávanie problémov ekonomického a sociálneho rozvoja,  
b) aktivácia prírodného, hmotného, finančného a demografického potenciálu  
c) vytvorenie efektívnej štruktúry rozhodujúcich oblastiach rozvoja : 

a) podnikateľských aktivít, 
b) dopravy a technickej infraštruktúry, 
c) tradičných a nových funkcií (vyššie školstvo a ochrana kultúrneho dedičstva), 
d) rekreácie, turizmu a cestovného ruchu, 
e) bývania a sociálnej infraštruktúry, 
f) ľudských zdrojov a trhu práce. 

B.4.2. Väzby mesta na záujmové územie 
V súčasnosti je možné charakterizovať vzťah mesta Handlová k záujmovému územiu z nasledovných 
aspektov : 
- z ekonomického a sociálneho hľadiska mesto neposkytuje dostatočné množstvo pracovných 
príležitostí pre svojich obyvateľov (odchod  obyvateľov do regiónov) 
- nie je jasne definovaná poloha a postavenie mesta ako potenciálneho strediska cestovného ruchu  
- riešenie i definovanie tranzitnej dopravy ovplyvňuje väzby na  okolité územie sídla 
 
Regulatívy : 
 

a) dosiahnuť vyvážené postavenie mesta Handlová ako prirodzeného podružného centra 
záujmového územia, (K,T) 

b) vyriešiť funkčné a prevádzkové väzby mesta k záujmovému územiu, (S) 
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c) dosiahnuť kontinuitu a previazanosť ekosystémov v kontexte  a väzbe na štruktúru sídla,  
v súlade s krajinno-ekologickým plánom a územným systémom ekologickej  stability, 
(K,S,D,T) 

d) podporovať rozvoj regiónu ako centra spotrebného - ekologicky nezávadného priemyslu a 
výroby a taktiež ako nadregionálne centrum cestovného ruchu a rekreácie, (T)   

e) podporovať formovanie regionálneho centra ako sídla školských inštitúcií vyššieho typu 
(stredné a vyššie školstvo technického a ekonomického zamerania), (K,S,T) 

f) vytváranie územných podmienok pre podporu rozvoja bývania a vybavenosti aj pre podporu 
migračného prílevu, v širokom spektre ponuky foriem a kvality bývania, vybavenosti a služieb, 
posilnenie rozšírenia ponuky v záujme získania potenciálu obyvateľov a pracovných 
príležitostí, (K,S,T)   

g) kooperovať a iniciovať vypracovanie overovacích ÚPP a následne ÚPD obcí a zón pre 
zhodnotenie potenciálu a riešenie využitia územia v potenciálnych rozvojových lokalitách 
a lokalitách najmä pre vytvorenie podmienok podpory a saturácie niektorých funkcií ale najmä 
funkcie rekreácie a cestovný ruch (napr. rekreačný park na exploatovanom území bane 
Nováky, rozvoj rekreačného strediska Remata a pod.), 

h) riešiť koncepciu zelene regiónu tak, aby sa vytvárali podmienky pre funkčné aj priestorové 
prepojenie lesných masívov a ekosystémov pohoria Vtáčnik, Malá Magura - Strážovské Vrchy 
(na čo sú v kontexte mesta plné predpoklady, (K,S,D,T). 

i) iniciovať spracovanie štúdie - koncepcie rozvoja cestovného ruchu a rekreácie v regióne 
Hornej Nitry, komplexne zhodnotiť  potenciál a možnosti vzájomnej kooperácie samospráv na 
regionálnej a miestnej úrovni, (K) 

j) vytvárať priestorové predpoklady v rámci mesta pre rozvoj funkcií vytvárajúcich podmienky 
a podporu mesta i regiónu. (T) 

B.4.3. Poloha mesta vo vzťahu k vymedzeným špecifickým 
územiam a ochranným pásmam 

Okrem skutočnosti, že mesto je limitované pre rozvoj geomorfologickými danosťami, zo 
západnej a severozápadnej strany je obmedzené ložiskovým územím a exploatovaným územím 
banskou činnosťou, ložiskovým územím bane Cígeľ a Handlová, ktoré sú bližšie špecifikované 
v kapitole B.14. 

V katastrálnom území Handlová sa nachádza výhradné ložisko „Handlová – hnedé uhlie (číslo 
lož. 26)“ s určeným chráneným ložiskovým územím a dobývacím priestorom „Cígeľ“ (HBP, a.s., Baňa 
Cígeľ) a výhradné ložisko „Handlová – hnedé uhlie (číslo lož. 27)“ s určeným chráneným ložiskovým 
územím a dobývacím priestorom „Handlová“ (HBP, a.s., Baňa Handlová). 

V katastrálnom území mesta Handlová je evidované ložisko nevyhradeného nerastu „Nová 
Lehota – Šechvaldská dolina, stavebný kameň (andezit)“. Ložisko nevyhradeného  nerastu je 
súčasťou pozemku podľa § 7 banského zákona. 

V katastrálnom území mesta Handlová je určené prieskumné územie „Handlová – geotermálna 
energia“ (držiteľ prieskumného územia: Mesto Handlová) a prieskumné územie „Ráztočno – Remata – 
Au, Ag, Cu, Pb, Sb, Hg, Cd, Bi, Se rudy“ (držiteľ prieskumného územia: G.B.E., s.r.o., Spišská Nová 
Ves). (Stavebný úrad môže v prieskumnom území vydať rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva 
podľa § 21 ods. 6 geologického zákona.) 

Hranice prieskumného územia sú vyznačené v grafickej časti územnoplánovacej dokumentácii 
v zmysle § 12 ods. 4 písm. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. 

V katastrálnom území mesta Handlová sú zaregistrované zosuvy, výskyt zosuvných javov 
(južný, juhovýchodný, západný a severozápadný okraj mesta), ktoré sú zohľadnené v grafickej časti 
územnoplánovacej dokumentácii. 
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B.4.4. Územný priemet ekologickej stability, zásady ochrany 
a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny. 

Metodika stanovovania biokoridorov a biocentier je založená na klasifikácii územia podľa súčasnej 
krajinnej štruktúry, použitej pri tvorbe RÚSES okresu Prievidza (Ekotrust, 1994). Základom tejto 
metodiky je posúdenie kvalitatívno-kvantitatívnych hodnôt existujúcej vegetácie a zaznamenaných 
druhov fauny, opierajúc sa o Vyhlášku MŽP SR z 28.júla 2006 Z.z. č.492/2006.  
 
Z fauny k najvýznamnejším druhom patria : 
 
• prioritné chránené druhy fauny európskeho významu 
• chránené druhy fauny európskeho významu 
• chránené druhy fauny národného významu  
 
V k.ú. Handlová sa nachádza jedno (1) maloplošné chránené územie. Je to: Prírodná rezervácia Biely 
Kameň. Je tvorená lesnými porastmi a skalnou stenou vo východnej časti  Vtáčnika, s vrcholovou 
kótou Biely kameň (1136 m.n.m.).   Skalná stena je podkovovitého tvaru, dlhá približne 150 metrov a 
vysoká niekoľko desiatok metrov. Predstavuje vlastne rozpadnuté čelo andezitového lávového prúdu, 
ktorý bol zvetrávacím procesom vymodelovaný do početných stĺpov, bášt a rebier. Vulkanický 
komplex na okraji chráneného územia prekrýva uhľonosné vrstvy Handlovskej uhoľnej panvy. Hlavný 
význam objektu je v geologickej, krajinnej, estetickej a biologickej hodnote. 
 
Regionálnym biocentrom  je masív Veľký Grič so širším okolím. Územie zo severu  ohraničujú lesy a 
skaliská JV od Holého vrchu (887 m.n.m.) a z juhu oblasť Starej západnej šachty. Centrom je samotný 
masív Veľkého Griča, predstavuje kopec (972 m.n.m.), vystupujúci z údolia Handlovky nad rozsiahlym 
priestorom s banskými výsypkami.  Z vrcholovej časti, obrátenej k severovýchodu a východu, 
vystupuje súvislý skalný masív andezitov, tvarovaných do formy rebier, stĺpov a bášt. Územie má 
výrazné biologické a estetické hodnoty.  
 
Regionálnym biocentrom je širšie okolie Bielej skaly. Lesné komplexy v JV časti UTJ Handlová, 
konkrétne od Chalmovskej skaly, cez Hrubý les a Bielu skalu, po Tri dvierka. Z environmentálneho 
hľadiska je najhodnotnejšou lesnou plochou, ktorá predstavuje regionálne biocentrum.  
 
Lokálnym biocentrom sú lúky, lesné porasty a mokrade v okolí Starej južnej šachty. Toto pestré 
spektrum biotopov dalo vznik pestrej skladbe živočíchov.  
 
Lokálnym biocentrom sú lesné porasty v masíve Predný Kľak. Jedná sa o zalesnené územie s 
prameniskami potokov a skalnými stenami. Na severe je územie ohraničené  masívom Orlí kameň, 
juhovýchodne masívom Jarabá skala a na juhu lokalitou Veľký Báň.  
 
Lokálnym biocentrom je mozaika biotopov v okolí Novej južnej šachty. Navzájom sa tu prelínajú lesné 
enklávy s lúčnymi spoločenstvami a podmáčanými plochami.  
 
Lokálnym biocentrom je územie v okolí Novej východnej šachty. Navzájom sa tu prelínajú lesné 
enklávy s lúčnymi spoločenstvami.  
 
Lokálnym biocentrom  je územie v podhorí Trasľavého vrchu. Jedná sa o komplex ekosystémov 
západne od Trasľavého vrchu, až k štátnej ceste Handlová – Žiar n. Hronom.  
 
Lokálnym biokoridorom je tok Handlovky s jej brehovou vegetáciou, severne od mesta. Je to 
nezregulovaný, meandrujúci tok rieky Handlovky s pomerne dobre zachovanou brehovou vegetáciou, 
spolu so zvyškami lužných lesíkov.  
 
Lokalitou s výraznými biologickými a estetickými hodnotami je masív Malý Grič. Je to územie vhodné 
na rozvoj rekreačných aktivít. Predstavuje návršie (876 m.n.m.), týčiace sa z hlavného hrebeňa 
Vtáčnika – západne od Handlovej. Z východných svahov pod vrcholom vystupujú skalné steny, 
vytvorené andezitovými prúdmi, formované zvetrávaním do tvaru bášt a vežičiek. Úpätie návršia tvoria 
rozsiahle lúky a pasienky s ostrovčekmi lesov a solitérnymi stromami, čím je vytvorená parková 
krajina.  
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B.4.5. Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a 
technickej infraštruktúry 

B.4.5.1 Trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry 

Trasa hlavnej cestnej komunikácie, ktorá prechádza riešeným územím je cesta prvej triedy č. I/50, 
ktorá prichádza zo severu, od Prievidze a pokračuje na juh, do  Žiaru nad Hronom a ďalej na Zvolen. 
Je to cesta celoštátneho až medzinárodného významu zabezpečujúca pohyb tranzitnej dopravy 
južnou časťou Slovenska, v smere východ – západ. Cesta je súčasťou európskej siete ako E 572 
spájajúca diaľnicu D1 (E 50) s cestou I triedy I/65 (E 571). 
 
 Spojenie mesta so širším zázemím zabezpečuje aj železničná trať č.145, Prievidza – Horná 
Štubňa, prostredníctvom železničných staníc v Prievidzi, resp. Turčianskych Teplíc kde sa trať napája 
na rýchlikové trate č. 140 Nové Zámky – Prievidza a č.170 Vrútky – Zvolen.  

B.4.5.2 Trasy nadradenej technickej infraštruktúry  

 
Trasy vodovodných rádov 
 

Oblasť Prievidze je zásobovaná prievidzským skupinovým vodovodom, zdrojom ktorého je VN 
Turček a trasa prívodného potrubia z vedie cez riešené územie a má charakter regionálneho 
významu, vrátane vodojemov III. tlakového pásma objemu 9 000 m3. 
 
Trasy kanalizačných systémov 
 
 V území sa nenachádzajú a nenavrhujú. Mesto Handlová má vybudovanú jednotnú mestskú 
kanalizačnú sieť v rámci riešeného územia, ktorá nie je vyššieho významu.  
 
Trasy energetických systémov – rozvodov elektrickej energie 
 

Územím mesta Handlová prechádzajú vzdušné prenosové vedenia VVN 110 KV, ktoré zásobujú 
elektrickou energiou okres Prievidza z elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch (ENO). Elektrická 
stanica v Bystričanoch rozvádza elektrinu vyrobenú v ENO diaľkovými linkami 220 kV (Križovany, 
Sučany, Považská Bystrica), linky 110 kV slúžia pre zásobovanie územia Hornej Nitry, s prepojením 
na susedné okresy a Banskobystrický kraj. 

Vzdušné vedenia VVN, tab. č. B.4.5.1. : 

Názov trasy od - do k V Číslo vedenia Správca 

Prievidza - Handlová 110 L. č.7811 SSE a.s. 

Handlová - Rajec 110 L. č.7703 SSE a.s. 

Handlová - Kremnica 110 L. č.7702  SSE a.s. 

Z týchto liniek je zásobovaná elektrickou energiou aj rozvodná stanica 110/22 kV – Handlová.  

Elektrické stanice (transformovne) VVN / VN, tab. č. B.4.5.2. : 

Názov lokality a miesto k V Celkový inšt. výkon v MVA Správca 

Handlová, ÚPC 2-1 pri HUB 110/22 2 x  16 SSE a.s. 

  
Trasy energetických systémov – rozvodov plynu 
 
Handlová je zásobovaná zemným plynom zo sústavy VTL plynovodov SR. Hlavným zdrojom zemného 
plynu pre riešené územie je VTL plynovod:  
•  Prievidza – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Brezno   DN 300, PN 25 
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Trasy energetických systémov – rozvodov tepla 
 
Centrálne zásobovanie teplom je riešené len s rozvodmi v rámci mesta. 
 
Trasy Informačných sietí 
 

Najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v SR je T-COM, a.s. (bývalé Slovenské 
telekomunikácie – Slovak-telecom, a.s.), ktoré prevádzkujú telekomunikačnú sieť pokrývajúcu celé 
územie SR. Mesto Handlová je napojené na Prievidzu, ktorá je sídlom primárnej oblasti (PO). PO 
Prievidza je napojená na sekundárne centrum Banská Bystrica  -  patrí do sekundárnej oblasti (SO) 
Banská Bystrica.  

Územím mesta vedú tranzitné diaľkové telekomunikačné káble v smere severojužnom. 

B.4.6. Funkcie obce saturované v záujmovom území 
 Mesto svojim disponibilným územím a kultúrno-historickým, funkčným a územno-technickým  
potenciálom nepokrýva nasledovné funkčné okruhy, kde dochádza k saturácii : 
   
- rekreáciu, cestovný ruch a turizmus – podhorský pás Strážovských vrchov, Bojnice historické jadro, 
kúpele, ZOO, prírodné hodnoty, 
- pracovné príležitosti - priemysel v Prievidzi, komplexe Nováky – Zemianske Kostoľany a v niektorých 
okolitých sídlach.  

B.5. KONCEPCIA URBANISTICKÉHO A PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA 

B.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce 

B.5.1.1 ČLENENIE ÚZEMIA SÍDLA 

Z hľadiska administratívneho a organizačného členenia sa mesto člení (vrátane miestnych častí) na : 
 
UO - urbanistické obvody 
ÚPC - územno-priestorové celky 
FPB - funkčno-priestorové bloky  
 

Členenie mesta na miestne časti má význam historický a administratívno-správny, územne a 
priestorovo sú takto definované samostatné časti osídlenia, ako aj pôvodné obce. 
Z hľadiska funkčného a priestorového a urbanistického riešenia je takéto členenie málo podrobné. 
Rozčlenenie mesta na urbanistické obvody má z hľadiska funkčného a priestorového riešenia, 
urbanistickej koncepcie a riadenia územného rozvoja nedostatočnú podrobnosť. Takéto vymedzenie 
územia nesleduje funkčnú náplň a územné pomery, preto boli urbanistické obvody rozčlenené na 
územno-priestorové celky a územné bloky, ktoré sú základnou územno-priestorovou jednotkou pre 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie definovanie funkčnej a priestorovej regulácie v území i 
pri akejkoľvek činnosti spojenej s územným priemetom riešených javov. 
 V základnom členení urbanistickej koncepcie územného plánu v roku 1994 sa stanovili z hľadiska 
riadenia územného rozvoja prioritne zóny intenzívneho záujmu a centrálnej mestskej zóny. Okrem zón 
intenzívneho záujmu sa na území mesta definovali územno-priestorové celky (predtým s názvom 
územné bloky), ktoré vyjadrujú podrobnejšie funkčné vymedzenie územia. FPB sú územia 
potenciálne, navrhované pre rozvoj. V rámci týchto ÚPC a FPB sú charakterizované podrobné 
funkčné využitia územia a priestorovej regulácie.  
 V územnom členení sa rešpektuje toto pôvodné členenie a v návrhovej etape sa bude podľa 
potrieb navrhovaných rozvojových plôch riešiť ich dodatočné členenie na princípe zachovania a 
nemennosti Urbanistických obvodov, s ich výhradným ďalším členením bez zásahov do už 
rozčlenených ÚPC. 
 
Územné členenie mesta (sídla) Handlová.  
 
 Mesto je sídlo priemyselného charakteru so zameraním donedávna na banskú činnosť. 
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V sídle počas jeho vývoja sa vytvorila čiastočná segregácia základných funkcií bývania a priemyslu, 
ktorých vývoj bol ovplyvnený prevažne polohou a väzbami na dopravno-komunikačný a 
infraštrukturálny systém, alebo možnosťami a podmienkami riešenia napojenia sa naň. 
Organizmus mesta, ktorého jadrom bola pôvodne reťazová dedina s námestím, sa rozrástla do 
štyroch smerov svetových strán (východného, západného, južného a severného) 
 Južne a severne od sídla sa nachádzajú jeho mestské časti, ktoré tvoria pôvodné obce Nová 
Lehota a Morovno. 
 Mesto ( sídelný útvar ) v procese formovania a vzniku predchádzajúcich ÚPD bol členený na 
urbanistické obvody, ktoré sú totožné so sčítacími obvodmi. V súlade s týmito sčítacími obvodmi sa 
vykonáva štatistická evidencia. V procese spracovania ÚPD mesta sa toto rešpektuje vzhľadom na 
organizačné a územné členenie a väzbu na porovnateľný demografický vývoj.  
 Pre podrobnejšie precizovanie navrhovaného riešenia sa urbanistické obvody členia na územno-
priestorové celky a pre stanovenie funkčného využitia rozvojových lokalít sa stanovili funkčno-
priestorové bloky, vzhľadom na potreby identifikácie a lepšej právnej účinnosti a orientácie. 
 
Charakteristika urbanistických obvodov 
 
UO 1 - Handlová – stred 
 Obvod s prevažujúcou obytnou funkciou premiešanou vybavenosťou celomestského 
charakteru a časti priemyselnej výroby. Západnú časť UO za riekou Handlovkou  tvorí prevažne 
pôvodná extenzívna a chaotická zástavba pôvodne rodinných domov, časť UO východne od rieky 
Handlovka tvoria dva sídliskové útvary vzniknuté v rôznom časovom období a to sídlisko Juh 
z obdobia ranného socializmu ako príkladné riešenie v duchu socialistického realizmu s výškovou 
hladinou 3 až 5 podlaží ( pamiatkovo chránené ) a sídlisko z neskoršieho obdobia socializmu 
s panelákovými domami s vežovými objektmi 9 až 11 podlažnými. V južnej časti UO sa formuje nová 
zástavba z posledných rokov a za železničnou traťou je priemyselná zástavba z obdobia 80-tych 
rokov 20. storočia. Dopravná os tvorí kompozičnú os a jadro obvodu tejto južnej časti mesta. Stred 
obvodu tvorí štruktúra HBV, okrajová časť prechádza do štruktúry IBV. Kompozícia urbanistického 
obvodu je vhodne riešená s gradáciou k jadru mesta.  
Intenzita funkčného využitia je vo východnej časti UO primeraná podmienkam a vzťahu k jadru mesta. 
Stav štruktúry zo stavebnotechnického hľadiska je dobrý. V  časti UO západne od rieky Handlovka je 
intenzita a stav štruktúry nevyhovujúci a navrhuje sa jeho koncepčná príprava podrobnejšej regulácie 
na úrovni zóny a postupná prestavba s prevažujúcim mestským charakterom zástavby. 
 
UO 2 - Priemyselný obvod 
 Obvod s prevažujúcou funkciou priemyslu. Nachádza sa v kontaktnej polohe so železničnou 
stanicou. Zastavané územie tvorí štruktúra výrobných a skladových objektov. Nezastavané územie 
tvorí rezervu možného ďalšieho rozvoja a využitia pôvodného haldoviska. Intenzita funkčného využitia 
územia je nízka. Kompozícia štruktúry je na nízkej úrovni. Stavebnotechnický stav je čiastočne 
nevyhovujúci. Dopravné napojenie na organizmus mesta je nedostatočné. 
 
UO 3 - Banská kolónia – Malá Hôrka  
 Obvod s prevažujúcou funkciou bývania premiešanou s funkciou základnej vybavenosti. 
Územie tvorí prevažne štruktúra IBV, čiastočne aj štruktúra HBV (Banská kolónia). Intenzita 
funkčného využitia  územia je nízka. Stavebnotechnický stav časti  obvodu Banská kolónia je 
nevyhovujúci. Stavebnotechnický stav časti Malá Hôrka je dobrý. Uvoľnením zastavaných plôch 
územia vzniká možnosť kompozičného dotvorenia. 
 
UO 4 - Dolný koniec 
 Obvod s premiešanými funkciami celomestskej vybavenosti s funkciou bývania. Zastavané 
územie využíva údolie rieky Handlovky v charaktere voľnej štruktúry previazanej komunikáciou I/50. V 
južnej časti došlo k reštrukturalizácií pôvodnej štruktúry zástavby formou HBV. Územie prevažnej časti 
obvodu je evidované pre uvažovanú vodohospodársku nádrž. Kompozícia má reťazový charakter. 
Intenzita funkčného využitia je nízka. Stavebnotechnický stav je čiastočne nevyhovujúci. 
 
UO 5 - Pstruháre  
 Obvod s prevažujúcou funkciou poľnohospodárskej výroby doplnený o rekreačnú funkciu 
formou záhradkárskych kolónií. Územie čiastočne zastavané štruktúrou hospodárskeho dvora a 
záhradných chatiek. Priestor je kompozične nedoriešený, intenzita funkčného využitia je 
nedostačujúca. Stavebnotechnický stav je vyhovujúci.  
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UO 6 - Horný koniec 
 Obvod je s prevažujúcou funkciou bývania premiešanou funkciou poľnohospodárskej výroby. 
Územie je v prevažujúcej miere zastavané formou HBV a je prakticky v stavebnom uzávere. 
Kompozícia zástavby má reťazový charakter. Intenzita funkčného využitia je dobrá. 
Stavebnotechnický stav je prevažne nevyhovujúci. 
- zastavané územie je navrhované s prevažujúcou funkciou bývania  vidieckeho typu s doplnkovou 
funkciou rekreácie a vybavenosti 
- iniciovanie vyňatia zastavaného územia, spadajúceho pod ochranu  ložiska HUB (K) 
 
UO 8 - Morovno 
 Obvod s prevažujúcou funkciou bývania a funkcie poľnohospodárskej výroby. Územie je v 
prevažne zastavané formou HBV, a má charakter potočnej radovej zástavby. Kompozícia zástavby 
má reťazový charakter. Intenzita funkčného využitia je primeraná. Stavebno-technický stav je 
prevažne nevyhovujúci. 
- zastavané územie miestnej časti ( pôvodnej obce ) Morovno je navrhnuté pre funkciu bývania 
vidieckeho typu a občianskej vybavenosti, 
- zachovanie a rozšírenie funkcie intenzívnej poľnohospodárskej  výroby juhozápadne od obce, bez 
vzájomného približovania sa  týchto funkcií 
- vybudovanie spojovacej komunikácie Handlová - Morovno ( S ) 
 
UO 9 - Nová Lehota 
 Obvod s prevažujúcou funkciou bývania premiešanou s funkciou chalupníckej a záhradníckej 
rekreácie. Územie je v prevažujúcej miere zastavané formou HBV v charaktere reťazovej kolonizačnej 
kompozície. Prevažná časť UO  a celé zastavané územie je pod stavebným uzáverom z dôvodov 
ochrany ložiskového územia. Intenzita využitia funkčného zastavaného územia je nízka aj z 
uvedených dôvodov. Následkom toho je aj technický stav čiastočne nevyhovujúci. 
- zastavané územie Novej Lehoty je navrhované s prioritnou  funkciou rekreácie ( chalupárstvo ) 
individuálneho bývania a základnej občianskej vybavenosti, s doplnkovou funkciou malého  
podnikania formou výrobných a nevýrobných služieb,  príp. poľnohospodárskej výroby. Doplnkové 
funkcie musia byť v  súlade so základnými funkciami, nesmú ich obmedzovať, narúšať,  negatívne na 
ne vplývať, 
- pre splnenie tohto cieľa, iniciovanie vyňatia zastavaného  územia obce z ochrany ložiska HUB 
 
UO 10 - Sídlisko Morovno 
 Obvod s prevažujúcou funkciou bývania, premiešanou funkciou vybavenosti. Územie je v 
prevažujúcej miere zastavané formou HBV s priemernou podlažnosťou 6 až 8 podlaží. Štruktúra 
zástavby vytvára anonymné, neidentické prostredie bez vytvorenia priestorov mesta (ulica, námestie). 
Intenzita funkčného využitia je priemerná. Stavebno-technický stav je prevažne nevyhovujúci. 
- humanizácia prostredia, aktivizácia prvkov a objektov, estetizácia parteru, priestorová artikulácia, 
estetizácia dostavbou, prestavbou, nadstavbou panelových obytných  objektov (T) 
- dostavba objektov občianskej vybavenosti ( K, S ). 
 
UO 11 - Sídlisko Sever 
 Najväčší urbanistický obvod v súčasnosti tvoriaci jadrovú polohu mesta – tzv. centrum s 
námestím Baníkov a kostolom sv. Kataríny (UPC 11-1) s prevažujúcou funkciou bývania premiešanou 
funkciami celomestskej vybavenosti. V jadrovej polohe je zastavaný formou HBV, v smere k okrajom - 
formou IBV. Jadrom prechádza hlavná kompozičná os mesta. Kompozícia štruktúry je vhodne riešená 
s určitou gradáciou hmôt k jadru, vytvárajúce identická prostredie. Intenzita funkčného využitia je 
priemerná. Stavebnotechnický stav je dobrý. 
 

B.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, 
rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch  

 
Návrh potrieb bytového fondu 
 
Pre stanovenie objektívnej potreby bytov vo výhľadovom období je potrebné zohľadňovať 
 - predpokladaný nárast počtu obyvateľov v sídelnom útvare, 
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 - vývoj priemernej veľkosti cenzovej domácnosti,  
 - vývoj priemernej obložnosti bytov,  
 
Predpokladaný vývoj koeficientu obývanosti bytov (počet obyv./1 byt) 
 v r. 1991.............................................  3,05 
 v r. 2000.............................................. 2,91 
 k r. 2020.......................................... 2,75 
 k r. 2035 ......................................... 2,70 
 
Pre navrhovaný vývoj mesta  
 
K návrhovému roku 2020 ............................................................................... 19 820 obyvateľov 
K výhľadovému roku 2035 ............................................................................. 20 680 obyvateľov  
 
Je potrebné dosiahnuť nasledovný celkový priemerný počet bytov : 
  
v  r. 2001 (skutočnosť) ..............................................................  6 185 b.j. 
K r. 2020 .................................................................................... 6 967 b.j. 
K r. 2035 ...................................................................................  7 360 b.j. 
 
 
Čisté prírastky bytov k jednotlivým časovým horizontom: 
 
Obdobie: 
r. 2001 - 2020 ...........................................................................    782 b.j. 
r. 2020 - 2035 ...........................................................................    393 b.j. 
spolu ......................................................................................... 1 175 b.j. 
 
Predpokladaný priemerný ročný prírastok bytov v období : 
 
r. 2001 – 2020 .............................................................................  41,2 b.j. 
r. 2020 – 2035 ............................................................................. 26,2 b.j. 
 

Sociálne bývanie 

Pre účely sociálneho bývania je potrebné vzhľadom k navrhovanému demografickému vývoju, 
nárastu počtu cca 1 802 obyvateľov k roku 2020  ďalších cca 800 obyvateľov vo výhľadovom období, 
z toho cca 50 % obyvateľov bude v produktívnom veku a počíta sa so zvýšením podielu obyvateľov 
v poproduktívnom veku cca o 1 až 3 % na 18 až 19 % z celkového počtu obyvateľov, t.z. cca k roku 
2020 - 3 825 obyv. a 2035 - 3 764 obyv. Na základe regionálnych a celoštátnych štatistických 
priemerov sociálna odkázanosť kolíše podľa regiónov a ekonomického potenciálu cca v rozmedzí 3 až 
12 % z celkového príslušného počtu obyvateľov.  
 
Predpokladá sa priemerná hodnota cca 8 % z celkového navrhovaného počtu bytov, t.z. potrebu 
pokrytia cca 65 b.j. k roku 2020 a cca 32 b.j. vo výhľadovom období. 
 
Vymedzenie potrieb sociálnej vybavenosti 
 
Počet obyvateľov v roku 2001 ku dňu sčítania obyvateľov, bytov a domov činil 18 018 obyvateľov. V 
predproduktívnom veku bolo 3 113 obyvateľov, čo činilo 17,3 % z celkového počtu obyvateľov.  
 
Vzhľadom k tomu, že nie sú k dispozícii ročné štatistické údaje, sa predpokladá, že k roku 2006 
nepoklesol počet obyvateľov výrazne ( 17 950 ) t.z. so zanedbateľným rozdielom, podstatnejším je  
klesajúci index vitality počet predproduktívneho obyvateľstva k 31.12.2006 mohol činiť cca o 1,2 % 
menej než v roku 2001, teda cca ( 3 113 x 0,988 )  3 076 obyvateľov.   
 Z toho v roku 2 006 vo veku medzi 3-6 rokom bolo cca 615 detí. Zariadenia MŠ v meste 
navštevovalo 394 detí, t.z. 64,1 %.  
 Na základe návrhu demografického vývoja v návrhovom období k roku 2020 sa predpokladá, 
že pri miernom poklese prípadne zachovaní indexu vitality a predpokladanom náraste počtu 
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obyvateľov mesta Handlová sa počíta s nárastom od roku 2001 cca o 1 800 obyvateľov, t.z. celkom  
19 820  obyvateľov. 
  
K roku 2020 sa predpokladá, že v predproduktívnom veku bude pri udržaní indexu vitality na úrovni 
hodnoty 97 až 98, teda na úrovni 17 až 17,5 %. 
Z celkového počtu 19 820 navrhovaných obyvateľov ...........................cca  3 409 obyvateľov.  
Vo veku medzi 3 až 6 rokom bude ........................................................cca     681 obyvateľov.   
Z toho prírastok .....................................................................................cca       67 obyvateľov.  
Vo veku medzi 6 až 15 rokom bude ..................................................... cca  2 045 obyvateľov.  
Z toho prírastok......................................................................................cca     266 obyvateľov.  
 
K návrhovému roku 2020 sa predpokladá, že pri celkovom zvýšení podielu navštevujúcich detí 
zariadenia MŠ na 70 % bude potrebných celkom ...................................................... cca 476 miest.  
 
K návrhovému roku 2020 sa predpokladá, že v zariadeniach ZŠ bude potrebných celkom 
..................................................................................................................................... cca 2 045  miest.  
 
K roku 2035 sa predpokladá, že v predproduktívnom veku, bude pri udržaní indexu vitality na 
úrovni hodnoty 98 až 99, teda na úrovni 17,0 až 17,5 %. 
Z celkového počtu 20 680 navrhovaných obyvateľov ...............................cca  3 680 obyvateľov.  
  
Vo veku medzi 3 až 6 rokom bude cca .....................................................cca     736 obyvateľov.   
Z toho prírastok .........................................................................................cca       57 obyvateľov.  
  
Vo veku medzi 6 až 15 rokom bude cca .................................................  cca  2 208 obyvateľov.  
Z toho prírastok..........................................................................................cca     163 obyvateľov.  
 
K výhľadovému roku 2035 sa predpokladá, že pri celkovom zariadenia MŠ na 70 % bude potrebných 
celkom ...................................................................................................... cca     515 miest.  
. 
K výhľadovému roku 2035 sa predpokladá, že v zariadeniach ZŠ bude potrebných celkom 
.................................................................................................................  cca   2 210  miest.  

Vymedzenie potrieb verejných služieb ( kapacity cintorína ) 

Vzhľadom k životnosti cintorína sa predpokladá jeho minimálna životnosť  45 až 50 rokov. 
Predpokladom pre tento názor je v prvom rade návratnosť investícií a stratégia bezproblémového 
koncepčného rozvoja. Toto obdobie sa považuje za návrhové a na ktoré sa predpokladá výpočet 
potrebných plôch. Pre predpokladaný vývoj a teda aj prognózovanie kapacitných potrieb cintorína 
bude ako je už vyššie spomenuté smerodajný spomalený proces – stagnácia vo vývoji počtu 
obyvateľstva a jeho pokračujúca tendencia starnutia v období do roku 2010. Po tomto období sa bude 
v prognostických údajoch počítať s pokračujúcou tendenciou rozvoja, najmä z dôvodu vytvorenia 
dostatočnej kapacitnej rezervy cintorína.    

Štatistický prehľad počtu pochovaných od r.1997 na základe údajov správcu cintorína ( tab.č. 5.2.1 ) : 

Obdobie - rok 
Celkový počet 
pohrebov 

Z toho počet 
pohrebov 

pochovaním 
Podiel v % 

Z toho počet 
pohrebov 
kremáciou 

Podiel v 
% 

1 2 3 4 5 6 
1997 151 66  85  
1998 175 67  95  
1999 158 67  91  
2000 176 83  83  
2001 183 84  99  
2002 161 72  84  
2003 175 79  96  
2004 154 61  93  
2005 195 78  117  
2006 151 65  86  

Priemer za obdobie 
10 rokov 

167,9 73,5 43,78 94,4 56,22 
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CINTORÍN Handlová 
 
V súčasnej dobe, t.z. ku koncu roka 2006 je voľných ( údaj správcu cintorína)................. cca 270 miest 
Celkove sa za obdobie rokov 1997 až 2006 na cintoríne v Handlovej  pochovalo  1 679 telesných 
pozostatkov osôb. 
 
Z toho spôsobom :   
 
- spopolnením (urny) .................................................................................................................... 944 
- pochovaním telesných pozostatkov ( klasický hrob)...................................................................  735 
- pochovaním telesných pozostatkov do exist. hrobov (repochovávanie)................................ ....   35 
 
Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že mesto má rezervné plochy len na obdobie cca dvoch 
rokov, čo si vyžaduje okamžité riešenie problematiky intenzifikácie, alebo rozšírenia pohrebiska.     
 
Predpokladaný počet obyvateľov kroku 2020……………………………..……………………… 19 860 
Predpokladaný priemerný ročný počet zomrelých v období do r. 2020 ……………………..…..… 176,40 
Nárast v %………………………………..………………………….…………………………………...    10,00  
Predpokladaný počet zomrelých za obdobie 2007 až 2020, t.z. 14 rokov................................. 2 470 
 
Predpokladaný počet obyvateľov kroku 2035……………………………..……………………….20 680 
Predpokladaný priemerný ročný počet zomrelých v období do r. 2020 ……………………..……. 180,20 
Nárast v %………………………………..………………………….……………………………… 8,58    
Ďalší nárast v období desaťročí 2030 až 2050 sa predpokladá …….…………. ………….…........   4,30 
Predpokladaný počet zomrelých za obdobie 2020 až 2035, t.z. 15 rokov.................................2 703 
 
Navrhované kapacitné potreby pre mesto Handlová,  tab. č.  B 5.2.3 :  
 

Obdobie 
Celkový 

predpokladaný 
počet zomrelých 

Z toho 
pochovaním 

Plošná 
potreba 
v ha * 

Z toho spopolnením 
Urnový háj + stena 

Plošná 
potreba 
v ha * 

1 2 3 4 5 6 
2 007 – 2 020 2 470 988 1,729    1 482 0,892 
2 020 – 2 035 2 703 1 081 1,892 1 622 0,973 

Celkom  5 173 2 069 3,621 3 104 1,865 

 
* Na základe predpokladaných plošných nárokov na jedno hrobové miesto pochovaním telesných 
pozostatkov cca 17,5 m² a spopolnením cca 6 m² , podľa priemerného ukazovateľa na základe 
porovnania s inými pohrebiskami a údajov správcu cintorína.  
 
 Z uvedeného vyplýva, že sú potrebné minimálne uvedené plochy pre nasledujúce obdobie pre 
pochovávanie, že existujúci cintorín bude naďalej živý z dôvodu  opätovného pochovávania do starých 
hrobov po ukončení tlecej doby potomkov pôvodných zosnulých. Taktiež sa vychádza z predpokladu 
postupného zvyšovania percenta takto využitých hrobov ako ja pochovávanie po spopolnení.  
 V rámci návrhu sa počíta s komplexným pohrebiskom ( služby, DS) len v Handlovej. Miestne časti 
Morovno a Nová lehota majú vlastné pohrebiská, kde sa počíta ešte s pochovávaním bez rozšírenia, 
t.z. len v rozsahu existujúcich priestorových možností. V celkovej bilancii sa neobjavujú.   
  
 V návrhu plošných záberov sa počíta s plošnými zábermi pre pokrytie kapacitných potrieb 
návrhového a výhľadového obdobia v rámci návrhového obdobia t.z. záväznej časti z dôvodu rezervy 
pre výhľadové obdobie za rokom 2035 ako aj časovú náročnosť riešenia a potrebu prípravy rozšírenia 
cintorína.  
 Na základe uvedených výpočtov pri predpokladanej životnosti cintorína (cca 50 rokov) bude 
potrebné počítať s výmerou cca 5,02 + 3,15 ha pre hrobové miesta. K tomu je potrebné pripočítať 
dopravné plochy, t.z. parkoviská, nástupné a rozptylné plochy do domu smútku a prípadne rozšírenie 
objektu domu smútku s komplexným technicko-prevádzkovým zázemím cintorína. Prípadne počítať i 
s komerčnými doplnkovými službami. V prílohe sú naznačené uvedené predpoklady v ideovom riešení 
štúdie. 
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Predpokladaná potreba parkovacích plôch pre OA k prahovému roku 2 035 predstavuje cca 2 100  až 
2 500 m². 
 
Vymedzenie potrieb dopravy 
 
Pre potreby dopravy je rozhodujúce : 
- riešenie vhodného napojenia vnútorného mestského systému na tranzitný systém,  
- riešenie optimalizácie vnútornej dopravnej kostry vytvorením kvalitného a prehľadného systému – 
štruktúry cestnej dopravy s dostredným charakterom a vytvorením okružného systému, 
- riešenie plošného pokrytia potrieb statickej dopravy, 
- riešenie dopravných uzlov a zariadení pre všetky druhy dopravy, ich polohu, a kapacity a väzbu na 
urbanizované územie.   
 
Vymedzenie potrieb výroby 
 
Potreby výroby sú definované potrebami pokrytia najmä nedostatočnej saturácie pracovných 
príležitostí vytvorením podmienok pokrytia pracovných príležitostí v rámci mesta. Toto je predmetom 
samostatnej state v rámci demografického vývoja a tiež v časti priemyselná výroba.  
 
Vymedzenie potrieb zelene 
 
Potreby zelene sú vymedzené účelovou zeleňou charakteru verejnoprospešnej zelene formou 
mestských parkov, izolačnej zelene a vymedzením percentuálneho podielu k príslušnej územnej 
jednotke.  

B.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických 
a prírodných hodnôt 

 
V  riešenom území mesta Handlová sa nachádza zóna pamiatkového záujmu Handlová sídlisko 

Juh, zahŕňajúca obytný súbor z obdobia socialistického realizmu a sú evidované nasledovné 
nehnuteľné národné kultúrne pamiatky ( NhNKP) zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu SR (ďalej len ÚZPF),  z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, kultúrnych a pamiatkových 
hodnôt územia : 
 
Objekty NhNKP - nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok ( NhNKP)  
 

Kultúrne pamiatky chránené zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (§14 
ods. 2 písm. e), tab. č. B.5.3.1 
 

Č. ÚZPF Názov NhNKP Adresa Parcela č. 

1 2 3 4 
907/0 Náhrobník , štrajk 1918 cintorín p.č.2449, k.ú. Handlová 
3285/0 Pamätník SNP Námestie baníkov p.č. 980, k.ú. Handlová 

910/1-2 Dom pamätný a pamätná tabuľa ul. SNP č. 22 p.č. 1053, k.ú. Handlová 

908/0 Tabuľa pamätná – štrajk 1918 
Štrajková ulica, býv. 
objekt Chem. závodov 

p.č. 4424 

831/0 Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej Námestie baníkov p.č. 1014, k.ú. Handlová 
Morovno usadlosť : 
- dom ľudový I. tehlový 10853/1-2 
- dom ľudový II. kamenný 

m.č. Morovno č. 23 
p.č. 40,41,39/1, k.ú. 
Morovno 

863/0 rím. kat. Kostol sv. Mikuláša Nová Lehota č.62 p.č. 7, k.ú. Nová Lehota 
 
Objekty vytipované na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu : 
 
-     ohradový múr cintorína pri rím. kat. Kostole sv. Kataríny, p.č. 1015 
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Pamiatkové  územia : 

Pamiatková zóna (sídlisko Juh) Handlová, bola vyhlásená Všeobecnou záväznou vyhláškou 
Krajského úradu v Trenčíne č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996. Vyhláška však nenadobudla účinnosť. 
Rozhodnutím MK SR č. MK-9850/20055-400/30530 zo dňa 15.11.2005, bolo zmenené vyhlásenie 
pamiatkovej zóny v Handlovej rozšírením a spresnením jej hraníc.  

Ministerstvo kultúry SR rozhodnutím č. MK 2882/2007-10/9024 zo dňa 31.mája 2007 zrušilo 
rozhodnutie  MKSR č. MK -9850/2005-400 zo dňa 15.11.2005 o zmene vyhlásenia pamiatkovej zóny 
v Handlovej. 

Obytný súbor v Handlovej je jediným v súčasnosti evidovaným a vyhodnoteným súborom 
architektúry socialistického realizmu na našom území. Je to ucelený, dodnes kompaktne zachovaný 
urbanistický súbor, vybudovaný v rokoch 1954-58, komunikačne prepojený s námestím mostom cez 
rieku Handlovku. Je tu prezentovaný určitý ideál a predstavy zo začiatku obdobia budovania 
socializmu na Slovensku, určený pre skupinu ľudí špecifikovanú profesiou a sociálnym postavením.  

Urbanistické a architektonické hodnoty pamiatkovej zóny predstavuje typ a charakter zástavby, 
riešenie architektúr v hmote i detaile, ich funkcii, spôsob urbanistickej osnovy, riešenie voľných a 
oddychových plôch dotvorených zeleňou, využitie vodného toku ako krajinárskeho prvku s výsadbou 
vysokej zelene. Uvedené skutočnosti predstavujú dochované kultúrne prvky, ktorých ochrana má 
význam z hľadiska dokumentárneho, ako aj v širších spoločenských súvislostiach. 

Jestvujúca zástavba v predmetnej lokalite je nositeľom novodobej identity sídla. Zachovanie 
autenticity prostredia a architektúr, vzhľadom na čitateľnosť pôvodného riešenia umožňuje dnes 
prezentovať koncepčný zámer a realizáciu v urbanistickom prostredí mesta v súvislosti s danými 
požiadavkami na architektonickú tvorbu a funkcie v 50. rokoch 20. storočia. 

Pamiatkové územie pamiatkovej zóny v Handlovej, to je ochrana tohto územia aj obytných 
súborov, podlieha režimu ochrany podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu. Podľa tohto zákona je nutné akékoľvek práce a zámery úprav na dochovaných obytných 
súboroch ako aj v urbanistickom priestore pamiatkovej zóny, vopred konzultovať a schváliť na 
príslušnom krajskom pamiatkovom úrade. 
 
Archeologické náleziská 
 
V katastri mesta Handlová boli zatiaľ nájdené a zaznamenané nasledovné archeologické nálezy 
a náleziská : 
- Hromadný nález medených predmetov z obdobia neolitu a kultúry bodrog-kerestúrskej.  
Archeologické nálezy boli objavené počas výstavby železnice z Handlovského smeru na Hornú 
Štubňu v roku 1930. Poklad obsahuje medené koláče, sekeru, nôž a kultový čakan. (Nálezy sú 
uložené v SNM Martin. Nálezová správa: AU SAV Nitra č. 6471/56. Literatúra: Budinský, V. – Krička: 
Hromadný medený nález z Handlovej / okr. Prievidza/. Zborník MSS1930, soš.1-4, str. 95-98 
Remiášová, M.: Najstaršie osídlenie horného Ponitria. Zborník Horná Nitra 11. Martin 1984, s. 9-49) 
- Lužické pohrebisko v Handlovej, na  polohe Pstruháre, skúmal v roku 1957 J. Porubský. ( Nálezy z 
výskumu sú uložené v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Literatúra: Pivovarská, Z.. Výsledky 
výskumu na  popolnicovom pohrebisku v Handlovej. Archeologické rozhledy XI, 1959, s. 787 – 793) 
- V lokalite okolo Rím. kat. kostola sv. Kataríny je veľký predpoklad archeologických nálezov, 
vzhľadom na umiestnenie, situáciu kostola a starobylosť areálu. 
 

Na evidované národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia ako aj na archeologické nálezy a 
náleziská odkryté aj ešte neobjavené sa vzťahuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov a Vyhláška MK SR č. 16/2002 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o 
ochrane pamiatkového fondu. 

V zmysle ustanovenia § 14 ods.4 pamiatkového zákona, obec môže 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. 
Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná fotodokumentácia a základný opis obsahujúci 
umiestnenie, lokalizáciu, rozmery, techniku, materiál, poprípade iné známe skutočnosti. Metodika 
evidencie Pamätihodností  obce je dostupná na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, pracovisko 
Prievidza.      
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Pamätihodnosti  
 

Kultúrne pamätihodnosti a pamiatky chránené zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch a 
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody, tab. č. B.5.3.1.  
 
Pamätihodnosti v meste Handlová, tab. č. B.5.3.2. : 
 

Číslo  Názov NKP miesto Parcela č. 

1 2 3 4 
1 Náhrobník - predná časť cintorín  
2 pamätná tabuľa budova MsÚ  
3 pamätná tabuľa špeciálna ZŠ  
4 pamätná tabuľa pred budovou bane  
5 hrob neznámeho vojaka Rematská cesta - les  
6 Dom techniky Handlová 38/2 
7 Pamätník baníkom Handlová- Hladové námestie 3735 
8 Kostol U dobrého pastiera Handlová- Horný koniec 3250/2 
9 Kaplnka Panny Márie Prievidzská ulica  
10 Kaplnka sv. Jána Nepomuckého Námestie baníkov  

 
Zoznam ďalších objektov zapísaných v súpise pamiatok na Slovensku : 
 

1) Škola, pôvodne štátna - meštianska (ZŠ ul. Krššákovej ),   
2) Obytné domy, pôvodne pre štátnych zamestnancov vojenských gážistov (vedľa ZŠ),  
3) Robotnícka kolónia rodinných domov v radovej a združenej  zástavbe,  
4) Kostol dobrého pastiera - katolícky (Horný  koniec), 
5) Božie muky - ľudová murovaná stavba,  
6) Pomník venovaný Jánovi Levoslavovi Bellovi - hudobnému  skladateľovi, pred školou na 

voľnom priestranstve.  
 
Mestská štvrť Morovno, pôvodne samostatná obec. Štruktúra osídlenia má charakter potočnej radovej 
dediny . 
V súpise pamiatok na Slovensku sú evidované : 

1) Kaplnka sv. Michala - na základe súhlasu pápeža bola kaplnka v roku 1993 premenovaná na  
"Povýšenie kríža". 

 
Mestská štvrť Nová Lehota, pôvodne samostatná obec. Štruktúra sídla má charakter reťazovej 
kolonizačnej dediny. 
V súpise pamiatok sú evidované : 

1) Kaplnka sv. Vendelína. 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, je vecne a miestne  príslušným orgánom 

štátnej pamiatkovej starostlivosti na ochranu pamiatkového fondu podľa § 11 ods.2 a § 9 ods.5 
zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov (pamiatkový 
zákon), v súlade s § 29 citovaného zákona.  
 
Regulatívy : 
 
a) rešpektovať nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, pamiatkové  územia a archeologické 

náleziská v zmysle zákona a podmienok ich ochrany a vytvárať podmienky pre podporu 
a využitie ich významu a kultúrnohistorických hodnôt, 

b) v rámci následnej územnoplánovacej, územno-rozhodovacej a prípravnej činnosti pre výstavbu a 
uplatňovania územného plánu v praxi, môže byť podmienkou pre vydanie stavebného povolenia, 
v oprávnených prípadoch, požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu, 

c) v zmysle ustanovenia § 14 ods.4 pamiatkového zákona, obec môže 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, 
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historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a 
osobnostiam obce.  

B.6. KONCEPCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE 

B.6.1. Základná koncepcia územia 

B.6.1.1 Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území 

UO 1 Handlová - stred 
 
UPC 1-1 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku, 9, 10 a 11) 
 
Obytné územie – prevažná časť územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú bytovú výstavbu (pamiatková zóna),  
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom intenzifikácie  využitia územia a 
prestavby časti územia pozdĺž severozápadnej strany Partizánskej ulice. Funkčné využitie zástavby sa 
navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti 
služieb a maloobchodu. 
 
Regulatívy : 
 
a) postupná dostavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k Partizánskej 

ulici a k centru mesta, rozvoj funkcií vybavenosti v rámci centra mesta ( S,D ) 
b) spracovanie regulačného plánu – štúdie Partizánskej aj s okolitými blokmi ( K,S ) 
c) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie 

definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S  ) 
 
UPC 1-2 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 9,10,11 a 12) 
 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom zmeny funkčného využitia 
rôznorodej zástavby pôvodne individuálnych foriem bývania prestavbou časti územia medzi 
železničnou traťou a riekou Handlovka. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje formou prestavby 
územia nenásilnou formou pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia 
vybavenosti služieb a maloobchodu. 
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – s možnosťou umiestňovania stavieb 
a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, 
sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani 
výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné prevádzky služieb prípadne výroby a skladové 
priestory. 
Obytné územie – južná časť územia ÚPC, plochy určené na prestavbu pôvodne rôznorodej zástavby 
individuálnych foriem bývania  na obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
využitím pre hromadnú formu bytovej výstavby.  
 
Regulatívy : 
 
a) postupná dostavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k Partizánskej 

ulici a k centru mesta, rozvoj funkcií vybavenosti v rámci centra mesta ( S,D ) 
b) spracovanie regulačného plánu – štúdie Partizánskej aj s okolitými blokmi ( K,S ) 
c) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia obytného územia a územia vybavenosti pri 

zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v regulatívoch podlažnosti. ( K,S  ) 
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UPC 1-3 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001Z.z., § 12, odseku  11) 
 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – časť územia ÚPC s návrhom postupnej 
zmeny zástavby IBV, ktorá je vo vzťahu k širšiemu centru mesta určujúca. Funkčné využitie zástavby 
sa navrhuje so zachovaním obytnej funkcie vo vyšších podlažiach vrátane funkcie administratívy, v 
rámci parteru funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.  
 
Regulatívy : 
 
a) postupná prestavba, "nenásilná" intenzifikácia - vzhľadom na polohu vo vzťahu k rozvojovým 

plochám priemyslu s riešením izolačných území so zeleňou a infraštruktúrou. 
b) spracovanie štúdie - ÚPP, riešenia využitia územia ( K,S ) 
c) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia zvýšenej podlažnosti podľa špecifikácie 

definovanej v regulatívoch podlažnosti ( K,S  ) 
 
UPC 1-4 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 9 a 11) 
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov,  
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom zmeny funkčného využitia 
rôznorodej zástavby pôvodne individuálnych foriem bývania prestavbou časti územia medzi 
železničnou traťou a riekou Handlovka. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje formou prestavby 
územia nenásilnou formou pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia 
vybavenosti služieb a maloobchodu. 
 
UPC 1-5 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 13a,b) :  
Výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové 
budovy a zariadenia ľahkého a stredne ťažkého priemyslu. 
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia a racionalizácia využitia územia a stávajúceho výrobného fondu, estetizácia 

prostredia (K,D,T) 
b) rešpektovanie kontaktnej polohy s obytným územím a postupné vytvorenie opatrení pre 

elimináciu účinkov vzájomnej kolízie technickými a prírodnými opatreniami, (K) 
 
UPC 1-6  FPB 1-6-1 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku  9) 
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov,  
Rekreačné územie –  južná časť územia ÚPC s návrhom intenzívneho areálového využitia najmä 
pre aktívny odpočinok, každodennú a krátkodobú rekreáciu charakteru vybavenosti športovej a 
rekreačnej s účelovými zariadeniami pre funkcie zábavy, športu a agroturizmu. 
 
Regulatívy : 
 
a) zmena funkčného využitia územia súčasného poľnohospodárskeho dvora na rekreačno-

športové aktivity, využitie potenciálu existujúceho zariadenia, estetizácia prostredia (S,D,T) 
b) rešpektovanie kontaktnej polohy s obytným územím a postupné vytvorenie opatrení pre 

elimináciu účinkov vzájomnej kolízie s obytnou funkciou funkčnou zmenou a technickými 
a prírodnými opatreniami. (K,S,D) 
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UO 2 Priemyselný obvod 
 
UPC 2-1,   FPB 2-1-1 
   
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001,  § 12, odseku 13 a,b)  
 
Výrobné územie – plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové 
budovy a zariadenia ľahkého a stredne ťažkého priemyslu. 
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia a racionalizácia využitia územia a stávajúceho výrobného fondu, estetizácia 

prostredia, (K,D,T) 
b) spracovanie regulatívov rozvoja - najmä regulačnej štúdie využitia areálu, (K) 
c) využitie voľných disponibilných enkláv pre lokalizovanie zariadení výroby a vybavenosti obchodu 

a služieb ( napr. stravovanie, občerstvenie, účelové ubytovanie a pod.), (D) 
d) vytvorenie podmienok pre riešenie dopravného sprístupnenie navrhovanou trasou novej  zbernej 

komunikácie s prepojením na trasu cesty ( I/50) – cesty kategórie B 3 cez územie ÚPC, (S,D) 
e) reštrukturalizácia plôch areálu bane, ktoré sú extenzívne využívané, (K,S) 
f) disponibilné územie využiť pre funkcie výroby, účelovej vybavenosti a služieb, (S,D) 
g) lokalizácia zariadení verejnoprospešných zariadení verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 

mesta, a rezervovanie priestoru pre AS vo výhľadovom období, (,S,D,T) 
h) spracovanie regulačnej štúdie alebo územnoplánovacieho podkladu, stanovenie regulatívov 

rozvoja. (K,S) 
 
UPC 2-1,     FPB 2-1-2 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9 a 14)   
 
Rekreačné územie –  severná časť územia ÚPC s návrhom intenzívneho neareálového využitia 
najmä pre aktívny odpočinok, každodennú a krátkodobú rekreáciu charakteru vybavenosti športovej a 
rekreačnej s účelovými zariadeniami pre funkcie zábavy a športu.  
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov,  
Dopravné územie – zberná komunikácia (cesta I/50)  
 
Regulatívy : 
 
a) v lokalite "banskej haldy" rozvíjať rekreačnú funkciu vo väzbe na obytnú zónu mesta (športy, 

ubytovanie, stravovanie, motorest...) (S,D) v nadväznosti na navrhovanú funkciu bývania v rámci 
baníckej kolónie, (K,S) 

b) rešpektovať navrhovanú  trasu zbernej komunikácie a obchvatu tranzitnej dopravy - cesty I/50, 
(S) 

c) zmena funkčného využitia časti územia bývania pre priemysel nenásilnou formou, (K,D,T) 
d) spracovanie regulatívov rozvoja - najmä regulačnej štúdie využitia areálu, (K) 
e) vytvorenie podmienok pre riešenie dopravného sprístupnenie navrhovanou trasou novej  zbernej 

komunikácie s prepojením na trasu cesty ( I/50) – cesty kategórie B 3 cez územie ÚPC, (S,D) 
f) spracovanie regulačnej štúdie alebo územnoplánovacieho podkladu, stanovenie regulatívov 

rozvoja. (K,S) 
 
UPC 2-2,    FPB 2-2-1, FPB 2-2-2, FPB 2-2-3,  
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 13a,b,)   
 
Výrobné územie – územia FPB, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre 
prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného 
a technického vybavenia mesta. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom zmeny funkčného využitia 
rôznorodej zástavby pôvodne individuálnych foriem bývania prestavbou časti územia za železničnou 
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traťou pozdĺž rieky Handlovka. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje formou prestavby územia 
nenásilnou formou pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia 
vybavenosti služieb a maloobchodu. 
 
Dopravné územie – zberná komunikácia (cesta I/50)  
 
Regulatívy : 
 
a) v rámci riešenia juhozápadného dopravného obchvatu riešiť aj prípravu a dopravné napojenie 

navrhované pre výrobné územie a vybavenosť, s uplatnením kompozičných vlastností zelene 
(prechod medzi krajinou a mestom), (K,S) 

b) vytvorenie podmienok pre riešenie dopravného sprístupnenie navrhovanou trasou novej  zbernej 
komunikácie s prepojením na trasu cesty ( I/50) – cesty kategórie B 3 cez územie ÚPC, (S,D) 

c) spracovanie regulačnej štúdie alebo územnoplánovacieho podkladu, stanovenie regulatívov 
rozvoja. (K,S) 

 
UO 3 Banská kolónia - Malá Hôrka 
 
UPC 3-1,   FPB 3-1-1  
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001Z.z., § 12, odseku 9) 
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou mestského bývania 
Dopravné územie – komunikácia (cesta I/50)  
 
Regulatívy : 
 
a) rozvoj funkcie bývania a vybavenosti v kontinuálnej väzbe na zastavané územie, (S,D) 
b) koncepčne usporiadať územie, vrátane zabezpečenia pasportizácie s reguláciou rozvoja, bez 

drobnochovateľských aktivít. (K,S,T) 
 
UPC 3-2,  
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001Z.z.,  § 12, odseku 9 a 10, 11, 13a,b)   
 
Obytné územie – vo vymedzených častiach územia ÚPC plochy obytných domov HBV a k nim 
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia formou bytových domov. (UŠ Banícka kolónia)  
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – stredná časť územia ÚPC s funkčným 
využitím pre funkciu vybavenosti služieb obchodu a administratívy, bez funkcie bývania zo strany od 
kontaktu s priemyselným územím. 
Výrobné územie – územia FPB, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre 
prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného 
a technického vybavenia mesta. 
Dopravné územie – zberná komunikácia (cesta I/50)  
 
Regulatívy : 
 
a) zachovať pôvodne založenú urbanistickú štruktúru, architektonický výraz hmotovej štruktúry a 

funkčné využitie územia, (K,S,D,T) 
b) riešenie skanzenu bývania a baníctva v rámci baníckej kolónie – verejnoprospešná stavba, (S) 
c) v rámci riešenia západného dopravného obchvatu riešiť aj prípravu a dopravné napojenie 

navrhované pre výrobné územie a vybavenosť, s uplatnením kompozičných vlastností zelene 
(prechod medzi krajinou a mestom), (K,S) 

d) vytvorenie podmienok pre riešenie dopravného sprístupnenia navrhovanou trasou novej  zbernej 
komunikácie s prepojením na trasu cesty ( I/50) – cesty kategórie B3 cez územie ÚPC, vrátane 
navrhovanej trasy cesty I/50 (S,D) 

e) spracovanie územnoplánovacieho podkladu alebo regulačnej štúdie, stanovenie podrobných 
regulatívov rozvoja (K,S) 
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UPC 3-3,     FPB 3-3-1, FPB 3-3-2, FPB 3-3-3, FPB 3-3-4, FPB 3-3-5 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 9, 14) 
 
Obytné územie – plochy obytných domov a k nim prislúchajúceho nevyhnutného zariadenia pre 
individuálne formy prevažne samostatných rodinných domov, formou mestského bývania. Časť 
využitia územia sa navrhuje vo výhľadovom období (14-2-2, 14-2-3).  
Rekreačné územie – s návrhom areálového využitia najmä pre aktívny odpočinok – krátkodobú 
a strednodobú rekreáciu charakteru každodennej a víkendovej rekreácie formou individuálnej chatovej 
zástavby a záhradkárčenia.   
 
Regulatívy : 
 
a) rozvoj funkcie bývania a vybavenosti v kontinuálnej väzbe na zastavané územie, (S,D) 
b) koncepčne usporiadať, vrátane zabezpečenia pasportizácie s reguláciou rozvoja a v intenzívnej 

zástavbe funkcie bývania,  bez drobnochovateľských aktivít, (K,S,T) 
c) spracovanie územnoplánovacieho podkladu alebo regulačnej štúdie, stanovenie podrobných 

regulatívov rozvoja. (K,S) 
 
UO 4 Dolný koniec 
 
UPC 4-1 FPB 4-1-1, 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 9 a 10) 
 
Obytné územie – plochy obytných domov IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia.  
Výrobné územie – severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového 
využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného 
dopravného a technického vybavenia mesta. 
 
Regulatívy : 
 
a) zachovať pôvodne založenú urbanistickú štruktúru, architektonický výraz hmotovej štruktúry a 

funkčné využitie územia, (K,T) 
b) modernizácia bytového fondu - prestavba a využitie podstrešných priestorov pre obytnú funkciu, 

(K,S,D) 
c) riešenie problematiky nedostatku odstavných plôch pre OA bez nároku na zábery plôch zelene, 

(K,S) 
 
UPC 4-2 FPB 4-2-1, 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9,10,11 a 13a,b,)   
 
Obytné územie – plochy obytných domov IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia.  
Výrobné územie – severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového 
využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného 
dopravného a technického vybavenia mesta. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – južná časť (nástupná časť na Morovnianske 
sídlisko) územia ÚPC s centrotvorným charakterom základnej a vyššej vybavenosti s návrhom 
adaptácie, prestavby a dostavby objektov a intenzifikácie zástavby využitím územia pre centrotvornú 
funkciu základnej a vyššej vybavenosti. 
Rekreačné územie – strený pás vymedzeného územia UO určené pre areálové využitie každodennej 
a krátkodobej rekreácie na záhradkárske účely.  
Dopravné územie – západný ochvat, zberná komunikácia a komunikácia  I. triedy (cesta I/50) 
a spojovacia komunikácia Handlová – Morovno. 
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Regulatívy : 
 
a) v rámci riešenia západného dopravného obchvatu riešiť aj prípravu a dopravné napojenie 

navrhované pre výrobné územie a vybavenosť, s uplatnením kompozičných vlastností zelene 
(prechod medzi krajinou a a mestom), (K,S) 

b) spracovanie územnoplánovacieho podkladu alebo regulačnej štúdie, stanovenie podrobných 
regulatívov rozvoja vrátane dopravného riešenia spojovacej komunikácie s miestnou časťou 
Morovno, (K,S) 

 
UO 5 Pstruháre 
 
UPC 5-1,         FPB 5-1-1,   
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001Z.z.,  § 12, odseku 9 a 10)   
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou samostatne 
stojacich rodinných domov a radovej zástavby IBV, čiastočne zmenou funkčného využitia ( bývalý 
hosp. dvor ) a záberom nezastavaných plôch.  
 
Regulatívy : 
 
a) spracovať koncepciu urbanistického riešenia zóny a stanovenie regulatívov a limitov využitia 

územia. (K,S) 
 
UPC 5-2,         FPB 5-2-1,   
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9 a 10)   
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou samostatne 
stojacich rodinných domov a radovej zástavby IBV, čiastočne zmenou funkčného využitia ( bývalý 
hosp. dvor ) a záberom nezastavaných plôch.  
 
Regulatívy : 
 
a) spracovať koncepciu urbanistického riešenia zóny a stanovenie regulatívov a limitov využitia 

územia. (K,S) 
 
UPC 5-2,         FPB 5-2-2,  FPB 5-2-3,   
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odsek 13a)   
 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – územie určené pre funkciu služieb 
navrhovaného rozšírenia mestského pohrebiska s prevahou zelene, vrátane plochy pre rozšírenie 
cintorína vo výhľadovom období.   
Rekreačné územie - juhozápadný cíp, vymedzené územie UO určené pre areálové využitie 
každodennej a krátkodobej rekreácie na záhradkárske účely. Severovýchodný okraj vymedzeného 
územia UO určený pre areálové využitie krátkodobej a strednodobej rekreácie na pobytové chatové 
účely prislúchajúce k RZ Remata. Nesamostatné územie viažuce sa na koncepciu funkčného 
a dopravno-technického využitia katastrálneho územia susednej obce. 
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a 
lesov. 
 
Regulatívy : 
 
a) ochrana predpolia cintorína pred negatívnymi vplyvmi, (T) 
b) vypracovať koncepčné riešenie urbanistického usporiadania územia a stanovenie regulatívov a 

limitov využitia územia, (K) 
c) riešenie prípravy územia pohrebiska, (K), 
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d) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) 
e) zachovať rozsah súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom 

rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových 
samostatných zariadení. (T) 

 
UO 6 Horný koniec 
 
UPC 6-1 FPB 6-1-1,   
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9, 10, 13b,c a 14)  
 
Obytné územie – časť územia FPB 6-1-2,  plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, 
formou samostatne stojacich rodinných domov zástavby IBV vidieckeho charakteru. V území ležiacom 
v OP hospodárskeho dvora platia obmedzenia pre funkcie bývania s vylúčením novej zástavby 
bytových jednotiek a rozširovaním zástavby len v najnutnejšom rozsahu formou modernizácie, 
zvýšením štandardu a rozšírením v nevyhnutnom rozsahu. 
Rekreačné územie –  časť územia FPB 6-1-1 v okolí vodnej nádrže, plochy určené pre extenzívne 
neareálové využitie najmä pre aktívny odpočinok, krátkodobú a strednodobú rekreáciu charakteru 
vybavenosti rekreačnej s účelovými zariadeniami pre funkcie oddychu v návrhovom období.  
Výrobné územie – plochy určené pre priemyselnú výrobu areálového využitia pre prevádzkové 
budovy a zariadenia priemyselnej výroby (východná šachta), vo výhľadovom období s postupnou 
transformáciou, t.z. zmenou funkčného využitia na rekreačné účely pre turizmus, šport a zábavu 
s intenzívnym využitím dnešného areálu. 
Výrobné územie – plochy zariadení poľnohospodárskej výroby s potvrdením stavu bez územného a 
kapacitného rozširovania. 
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a 
lesov. 
 
Regulatívy : 
 
a) zabezpečiť koncepčný nástroj formou územnoplánovacieho podkladu pre možnú dostavbu 

a intenzifikáciu obytného územia, vrátane priemetu dopravných a územno-technických 
podmienok vyplývajúcich z predmetného ÚPN M, 

b) ochrana alúvia rieky Handlovka a vegetačných plôch okolia vodnej nádrže (T), 
c) vytvoriť technické a vegetačné podmienky pre realizáciu funkcie rekreácie v predstihu, (D,T) 
d) spracovať koncepciu urbanistického riešenia zóny a stanovenie podrobných regulatívov a limitov 

využitia územia, (K,S) 
e) v nadväznosti na prípravu rýchlostnej komunikácie R2 a zámery rozvoja NDS rešpektovať 

obmedzenia vyplývajúce z priestorových podmienok trasy a ochranného pásma cesty (T) 
f) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) 
g) zachovať rozsah súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom 

rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových 
samostatných zariadení. (T) 

 
UO 7 Veľký Grič 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12,)  
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a 
lesov. 
 
Regulatívy : 
 
a) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) 
b) zachovať rozsah súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom 

rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových 
samostatných zariadení (T) 
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UO 8 Morovno    
 
UPC 8-1,      FPB 8-1-1, FPB 8-1-2, FPB 8-1-4, FPB 8-1-5, FPB 8-1-6 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001,  § 12, odseku 9, 10 a 13c)  
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou samostatne 
stojacich rodinných domov zástavby IBV vidieckeho charakteru. 
Výrobné územie – severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového 
využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia dopravného a technického vybavenia mesta. (FPB 8-1-
6) 
Výrobné územie – plochy pre zariadenia poľnohospodárskej výroby. 
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a 
lesov 
 
Regulatívy : 
 
a) podpora a rozvoj funkcie bývania všetkými formami, (K,T) 
b) rozvoj a príprava navrhovaných plôch pre rodinnú formu bývania, plochy pre rozvoj a výstavbu 

objektov a zariadení vybavenosti, (K,S) 
c) pripraviť koncepčný nástroj formou územnoplánovacieho podkladu pre možnú dostavbu 

a intenzifikáciu obytného územia vrátane priemetu dopravných a územno-technických 
podmienok vyplývajúcich z predmetného ÚPN M, (K,S) 

d) na nové lokality spracovať koncepciu urbanistického riešenia zóny a stanovenie podrobných 
regulatívov a limitov využitia územia, (K,S) 

e) v nadväznosti na štúdiu využitia letiska a zámery jeho rozvoja rešpektovať obmedzenia 
vyplývajúce z ochranných pásiem letiska, (T) 

f) limitovanie rozvoja poľnohospodárskych podnikateľských aktivít v zastavanom území iba na 
drobnochovateľské aktivity, (T)  

g) limitovanie rozvoja poľnohospodárskej výroby (hospodárskeho dvora) v rozsahu určenia kapacít 
a stanoveného ochranného pásma, (T)  

h) realizácia spojovacej komunikácie Handlová – Morovno, (D) 
i) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) 
j) zachovanie súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom rozsahu 

prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových samostatných zariadení, 
(T), 

k) rekonštrukcia a modernizácia letiska, VPD, technického zariadenia a dobudovanie infraštruktúry 
pre možnosti využívať letisko ako viacúčelové okrem agroletiska aj pre športové účely a 
komerčné lety malých lietadiel. (K,S,D,T) 

 
UO 9 Nová Lehota 
 
UPC 9-1, FPB 9-1-1, FPB 9-1-2 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9, 10 a 13c)   
 
Obytné územie – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s 
návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou samostatne 
stojacich rodinných domov zástavby IBV vidieckeho charakteru. 
Rekreačné územie - južný cíp vymedzeného územia UO určený pre neareálové využitie každodennej 
a krátkodobej rekreácie na chatárske účely.  
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a 
lesov. 
 
Regulatívy : 
 
a) podpora a rozvoj funkcie bývania, (K,D,T) 
b) rozvoj a príprava navrhovaných plôch pre rodinnú formu bývania, plochy pre rozvoj a výstavbu 

objektov a zariadení vybavenosti, (K,S) 
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c) príprava koncepčného nástroja, územnoplánovacieho podkladu pre možnú dostavbu 
a intenzifikáciu obytného územia vrátane priemetu dopravných a územno-technických 
podmienok vyplývajúcich z predmetného ÚPN M, (K,S) 

d) na nové lokality funkcie bývania a rekreácie spracovať koncepciu urbanistického riešenia zóny a 
stanovenie podrobných regulatívov a limitov využitia územia, (K,S) 

e) limitovanie rozvoja poľnohospodárskych podnikateľských aktivít v zastavanom území iba na 
drobnochovateľské aktivity, (T)  

f) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T) 
g) zachovanie súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom rozsahu 

prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových samostatných zariadení. (T) 
 
UO 10 Sídlisko Morovno 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9, 10 a 11)  
 
Obytné územie – prevažná časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formou bytových domov - HBV, s možnosťou 
dostavby zariadení vybavenosti  a  v časti územia. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – severná a nástupná časť územia ÚPC 
s centrotvorným charakterom základnej a vyššej vybavenosti s návrhom adaptácie, prestavby a 
dostavby objektov a intenzifikácie zástavby využitím územia pre centrotvornú funkciu základnej 
a vyššej vybavenosti. 
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia územia chýbajúcou vybavenosťou občianskou, dopravnou a technickou na 

vymedzených plochách so zachovaním výrazných plôch zelene, (S,D) 
b) spracovanie koncepcie urbanisticko-krajinárskeho riešenia mestského parku, zatraktívnenie 

parku pre krátkodobú rekreáciu vrátane riešenia odstavných plôch pre OA, (K) 
c) humanizácia a estetizácia prostredia, s následnou prípravou a rozpracovaním koncepcie 

riešenia  najmä estetizáciou parteru, priestorovou artikuláciou - zeleň, dlažba, orientačný a 
informačný systém, dostavbou objektov, výsadbou vysokej zelene, dostavbou, prestavbou 
a prístavbou občianskej vybavenosti charakteru kultúrnych, obchodných zariadení a služieb.   
(K,S) 

 
UO 11 Sídlisko Sever 
 
UPC 11-1 
 
Funkčné využitie ( v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 11 a 14 ): 
 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – s návrhom intenzifikácie  využitia a prestavby 
časti územia pozdĺž severnej strany ulice SNP. ÚPC s centrotvorným charakterom základnej a vyššej 
vybavenosti s návrhom adaptácie a prestavby a dostavby objektov a intenzifikácie zástavby využitím 
územia pre centrotvornú funkciu základnej a vyššej vybavenosti stanovením koncepcie riešenia 
centrálnej mestskej zóny. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu. 
Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC - neareálové využitie formou mestského parku 
charakteru voľnej krajiny pre aktívny a pasívny odpočinok – rekreáciu každodennú.  
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia územia pre vybavenosť na vymedzených plochách so zachovaním výrazných 

plôch zelene, vrátane riešenia odstavných plôch pre OA, (K,S,D) 
b) spracovanie koncepcie urbanistického riešenia územia vrátane parku a krajinárskeho riešenia 

mestského parku, zatraktívnenie parku pre krátkodobú rekreáciu, (K,S)  
c) humanizácia a estetizácia prostredia, vypracovaním UŠ v následnej príprave a rozpracovaním 

koncepcie riešiť najmä estetizáciou parteru, priestorovou artikuláciou - zeleň, dlažba, orientačný 
a informačný systém, dostavbou objektov, výsadbou vysokej zelene, dostavbou, prestavbou a 
nadstavbou podkroví panelových obytných objektov. (K,S) 
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UPC 11-2 
 
Funkčné využitie ( v zmysle vyhlášky č. 55/2001Z.z., §12, odseku 9,10, 11 a 14  ): 
 
Obytné územie – prevažná časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formou bytových domov, s návrhom dostavby 
a intenzifikácie HBV  formou nadstavieb a využitím podkrovia. 
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – s možnosťou umiestňovania stavieb 
a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, 
sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani 
výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné prevádzky služieb prípadne výroby a skladové 
priestory. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – južná časť ÚPC v kontakte s mestským 
parkom s centrotvorným charakterom základnej a vyššej vybavenosti s návrhom adaptácie 
a prestavby a dostavby objektov a intenzifikácie zástavby využitím územia pre centrotvornú funkciu 
základnej a vyššej vybavenosti stanovením koncepcie riešenia centrálnej mestskej zóny. 
Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC - neareálové využitie formou mestského parku 
charakteru voľnej krajiny pre aktívny a pasívny odpočinok – rekreáciu každodennú.  
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia územia pre vybavenosť na vymedzených plochách so zachovaním výrazných 

plôch zelene, vrátane riešenia autobusovej zastávky v súvislosti s riešením a realizáciou malého 
obchvatu jadra ( cesta I/50) a odstavných plôch pre OA, (K,S,D)) 

b) spracovanie koncepcie urbanisticko-krajinárskeho riešenia mestského parku, zatraktívnenie 
parku pre krátkodobú rekreáciu, (K,S)  

c) humanizácia a estetizácia prostredia, vypracovaním UŠ v následnej príprave a rozpracovaním 
koncepcie riešiť najmä estetizáciou parteru, priestorovou artikuláciou - zeleň, dlažba, orientačný 
a informačný systém, dostavbou objektov, výsadbou vysokej zelene, dostavbou, prestavbou a 
nadstavbou podkroví panelových obytných objektov. (K,S) 

 
UPC 11-3 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 2, odseku 9, 10, 11, 12 a 13) 
 
Obytné územie – prevažná časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formou bytových domov, s návrhom dostavby 
a intenzifikácie HBV  formou nadstavieb a využitím podkrovia. 
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – s možnosťou umiestňovania stavieb 
a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, 
sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani 
výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné prevádzky služieb prípadne výroby a skladové 
priestory. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – severozápadná a juhovýchodná časť ÚPC 
s centrotvorným charakterom základnej a vyššej vybavenosti s návrhom adaptácie a prestavby a 
dostavby objektov a intenzifikácie zástavby využitím územia pre centrotvornú funkciu základnej 
a vyššej vybavenosti stanovením koncepcie riešenia centrálnej mestskej zóny. 
Výrobné územie – severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom 
neareálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre riešenie verejného dopravného 
a technického vybavenia mesta. 
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia územia pre vybavenosť so zachovaním výrazných plôch zelene, vrátane riešenia 

odstavných plôch pre OA, (K,S,D)) 
b) humanizácia a estetizácia prostredia, vypracovaním UŠ v následnej príprave a rozpracovaním 

koncepcie riešiť najmä estetizáciou parteru, priestorovou artikuláciou - zeleň, dlažba, orientačný 
a informačný systém, dostavbou objektov, výsadbou vysokej zelene, dostavbou, prestavbou a 
nadstavbou podkroví panelových obytných objektov. (K,S) 
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UPC 11-4 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z..z,  § 12, odseku 9, 10, 11, 12, a 14) :  
 
Obytné územie – prevažná časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formou bytových domov, s návrhom dostavby 
a intenzifikácie HBV  formou nadstavieb a využitím podkrovia. 
Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy – s možnosťou umiestňovania stavieb 
a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, 
sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani 
výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné prevádzky služieb prípadne výroby a skladové 
priestory. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – západná časť ÚPC s centrotvorným 
charakterom základnej a vyššej vybavenosti s návrhom adaptácie a prestavby a dostavby objektov 
a intenzifikácie zástavby využitím územia pre centrotvornú funkciu základnej a vyššej vybavenosti 
stanovením koncepcie riešenia centrálnej mestskej zóny. 
Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC - neareálové využitie formou mestského parku 
charakteru voľnej krajiny pre aktívny a pasívny odpočinok – rekreáciu každodennú.  
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia územia pre vybavenosť na vymedzených plochách so zachovaním výrazných 

plôch zelene, vrátane riešenia autobusovej zastávky v súvislosti s riešením a realizáciou malého 
obchvatu jadra ( cesta I/50) a odstavných plôch pre OA, (K,S,D) 

b) spracovanie koncepcie urbanisticko-krajinárskeho riešenia mestského parku, zatraktívnenie 
parku pre krátkodobú rekreáciu, (S) 

c) humanizácia a estetizácia prostredia, vypracovaním UŠ v následnej príprave a rozpracovaním 
koncepcie riešiť najmä estetizáciou parteru, priestorovou artikuláciou - zeleň, dlažba, orientačný 
a informačný systém, dostavbou objektov, výsadbou vysokej zelene, dostavbou, prestavbou a 
nadstavbou podkroví panelových obytných objektov. (K,S) 

 
UPC 11-5 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9, 10, 11 a 14)   
 
Obytné územie – prevažná časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formou bývania formou rodinných domov - IBV, s 
návrhom možnej dostavby a intenzifikácie v nevyhnutnom rozsahu. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – územie určené pre funkciu služieb mestského 
pohrebiska s prevahou zelene.   
 
Regulatívy : 
 
a) humanizácia a estetizácia prostredia, následnou prípravou a rozpracovaním koncepcie riešiť 

najmä estetizáciou parteru, priestorovou artikuláciou - zeleň, dlažba, orientačný a informačný 
systém, dostavbou objektov, výsadbou vysokej zelene, dostavbou, prestavbou a nadstavbou 
rodinných domov a vybavenosti, využitím podkroví obytných objektov. (K,S) 

 
UPC 11-6, FPB 11-6-1, FPB 11-6-2, FPB 11-6-3, FPB 11-6-4, FPB 11-6-5, FPB 11-6-6 
 
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z.,  § 12, odseku 9, 10, 11 a 14)   
 
Obytné územie – časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, IBV v 
časti územia FPB 11-6-1 v návrhovom období a ÚPC 11-6-4 vo výhľadovom období. 
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou – západná časť územia ÚPC s návrhom 
adaptácie a prestavby objektov a intenzifikácie zástavby s areálovou formou využitia územia. Funkčné 
využitie - centrotvorná funkcia základnej a vyššej vybavenosti s prioritou funkcií pre celomestský 
športovo-oddychový a relaxačný komplex. 
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Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC – FPB 11-6-2 – plochy určené pre areálové využitie 
formou mestského športovo-rekreačného areálu ( kúpalisko, aqapark a pod. ), FPB 11-6-3, FPB 11-6-
5 – plochy určené pre individuálnu rekreáciu areálovou formou pre aktívny a pasívny odpočinok – 
rekreáciu každodennú. 
 
Regulatívy : 
 
a) intenzifikácia územia progresívnymi formami IBV na stabilných plochách so zachovaním 

výrazných plôch zelene, (S,D) 
b) koncepčné spracovanie urbanistického riešenia využitia územia komplexne pre celú novú zónu 

funkcie bývania, vybavenosti a rekreácie, (K,S), 
c) spracovanie koncepcie urbanisticko-architektonického riešenia mestského športovo-

oddychového areálu. (K,S,D) 

B.6.1.2 Rozvrhnutie prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území 

 Mesto je riešené s jasným funkčným usporiadaním a selektovaním, z čoho vyplývajú čisté a jasné 
prevádzkové väzby. V zásade existujúce komunikačné väzby sú vyhovujúce okrem niektorých 
závažných chýbajúcich väzieb, ktoré sú riešené a sú potrebné pre optimalizáciu prevádzkových 
väzieb. Sú to : 

- riešenie nevyhovujúceho prepojenia priemyselnej časti Baníckej kolónie na jadro mesta, 
- riešenie nevyhovujúceho dopravného prístupu časti Baníckej kolónie na nadradený 

komunikačný systém, 
- riešenie dopravného prepojenia miestnej časti Morovno s mestom, 
- vytvorenie budúceho okružného systému mesta i napriek náročným podmienkam stavu 

štruktúry, urbanizácii, geomorfologickým a technickým danostiam mesta.  
 
Prevádzkové väzby niektorých okrajových častí mesta sú problematické a sú riešené v rámci 
koncepcie urbanistického a dopravného riešenia. 

B.6.2. Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie 
V návrhovom období sa nenavrhuje podrobnejšie riešenie funkčného využitia a priestorového 

usporiadania územia. 

B.7. KONCEPCIA RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, 
SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE 

B.7.1. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť 

B.7.1.1 Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry 

Školstvo 
 
Predškolské zariadenia 
 
 V súčasnosti sa spoločenské a sociálne zmeny odzrkadlili aj v potrebách kapacít, ako aj 
racionalizačných opatreniach vzhľadom k ekonomike prevádzkovania týchto zariadení. Boli uzavreté 
zariadenia MŠ Bane Handlová na Prievidzskej ulici (nad Kinom Mier, MŠ Dimitrovova) rekonštrukcia 
na fyziatricko-rehabilitačnom odd. NsP, MŠ Duklianska (v bytovke), MŠ Novomeského. Predškolské 
zariadenia prešli do pôsobnosti samosprávnych obcí a miest. 
 V meste Handlová sa do roku 1990 nachádzalo 11 materských škôl s kapacitou 815 miest. V 
roku 2006 sa v meste nachádzalo 5 materských škôl - verejné školské zariadenia s celodennou 
starostlivosťou bez právnej subjektivity. Pre potreby MŠ sú zriadené školské jedálne ako samostatné 
subjekty (tiež bez právnej subjektivity). 

Stav predškolských zariadení v meste k školskom roku 2006/07, tab. č. B.7.2.1.2. : 

UO 
ÚPC 

Zariadenie Počet detí 
Kapacita 

zariadenia 
Počet tried Kapacita tried 

1 2 3 4 5 6 
11-1 MŠ Cintorínska ul. 61 60 3 3 
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11-4 MŠ Dimitrovova ul. 53 60 2 3 
10 MŠ Morovnianska ul. 116 150 5 6 
1-4 MŠ Mostná ul. 68 150 3 6 
11-1 MŠ SNP 96 108 4 5 

Spolu  394 528 17 23 

(Zdroj: Koncepcia školstva mesta Handlová; http://www.handlova.sk) 
 
Zamestnanci MŠ a ŠJ 
počet pedagogických zamestnancov.....  38 
počet nepedagogických zamestnancov ..13 
počet zamestnancov ŠJ..........................16 
spolu .......................................................67 
 
Navrhovaný vývoj kapacitných potrieb predškolských zariadení  
 
Podľa navrhovaného demografického vývoja mesta sa predpokladá, k roku 2020 s prírastkom cca 40 
detí vo veku predškolskom, t.z. medzi 4-6 rokom. V dôsledku tohto nárastu by na konci návrhového 
obdobia malo materské školy navštevovať cca 434 detí a výhľadového obdobia 470 detí. 
 Kapacity súčasných zariadení sú postačujúce pre návrhové a výhľadové obdobie.  
 
Základné školy  
 
 Základná školská dochádzka je organizovaná v 3 zariadeniach ZŠ. Celkový počet žiakov v 
školskom roku 2006/2007 ( k 15.9. 2006 ) je 1 518. Súčasťou ZŠ sú školské jedálne a školské kluby 
detí.  

Stav zariadení základných škôl v meste k školskom roku 2006/07 (15.9. 2006 ), tab. č. B.7.2.1.4.  : 

UO 
ÚPC 

Zariadenie Počet žiakov 
Kapacita ZŠ – 
počet žiakov 

Počet tried 
Kapacita ZŠ 
počet tried 

1 2 3 4 5 6 
11-3 Mierové nám. 577 700 24 26 
11-1 Morovnianska ul. 517 750 20 26 
11-4 Školská ul. 424 714 18 24 

Spolu  1 518 2 164 62 76 

(Zdroj: Koncepcia školstva mesta Handlová; http://www.handlova.sk) 
 
Profilácia a výchovno-vzdelávacie programy škôl v školskom roku 2005/2006:  
 
ZŠ Školská ulica - rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov (učebný 
variant prírodovedný I. a II. st. Variant je posilnený o prácu s PC a internetom). 
ZŠ Morovnianska cesta – I. st. učebný variant základný, triedy so športovou prípravou na II. 
stupni so zameraním na plávanie a športovú gymnastiku. Pri ZŠ pracujú dve športové strediská 
(plávanie a gymnastika) a pobočka detskej organizácie FÉNIX. 
ZŠ Mierové námestie - I. st. učebný variant jazykový,  triedy so športovou prípravou na II. stupni 
so zameraním na basketbal. Pri škole pracuje školský basketbalový klub. 
 

Všetky základné školy vyučujú nemecký a anglický (v rámci predmetov a záujmových krúžkov) 
 

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami zabezpečujú školy so 
zariadeniami špeciálneho pedagogického poradenstva – Pedagogicko-psychologickou poradňou 
v Prievidzi a Špeciálnou pedagogickou poradňou pri Špeciálnej základnej škole v Handlovej. 
Zariadenia poskytujú okrem poradenskej, konzultačnej a diagnostickej činnosti pravidelnú ambulantnú 
starostlivosť žiakom zo ZŠ.  
 
Celkový počet zamestnancov základných škôl :  
 
počet interných pedagogických zamestnancov ............ 101 z toho : 

- učitelia vrátane riaditeľov ...................... ............ 92 
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- vychovávatelia...................................................   8 
- asistent učiteľa  .................................................   1 

počet nepedagogických zamestnancov na ZŠ .............   21 
počet zamestnancov ŠJ pri ZŠ .....................................  16 
celkom ..........................................................................  138 
 
 Špeciálna základná škola poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím, taktiež 
prevádzkuje špeciálnu pedagogickú poradňu. Zriaďovateľom školy je Krajský školský úrad so sídlom v 
Trenčíne. 
 
Základná umelecká  škola v Handlovej 
 
 ZUŠ v Handlovej poskytuje odborné umelecké vzdelanie v 4 odboroch v individuálnej a 
skupinovej forme vyučovania. V školskom roku 2005/06 ZUŠ navštevovalo 292 žiakov (individuálnu 
formu 142 žiakov, skupinovú 125 žiakov). Škola má právnu subjektivitu. 

 
Profilácia a výchovno-vzdelávacie programy školy : 

- hudobný odbor : 
hra na husliach, hra na gitare, hra na dychové nástroje, hra na klavíri, hra na organ, hra na 
akordeóne, hra na bicie nástroje, keyboard, spev. Vyučuje sa aj súborová hra a zborový spev - 
komorný zbor učiteľov “Artanno”, prípravný spevácky zbor “Barborky”, DSZ “Lienka”. 
- výtvarný odbor : 
skupinová forma, skupiny zložené zo žiakov z viacerých ročníkov. Špecializované štúdium keramiky. 
- tanečný odbor  
- literárno-dramatický odbor 

 
Na území mesta sa nachádzajú aj školy iných zriaďovateľov.  

 
Navrhovaný vývoj kapacitných potrieb základného školstva  
 
 Priemerná vyťaženosť základných škôl bola v školskom roku 2005/6  70 %. 
 Na základe demografického vývoja sa predpokladá že k roku 2020 bude v predproduktívnom 
veku bude cca 3 409 obyvateľov, t.z. nárast o 296 obyvateľov oproti roku 2001, a v roku 2030 cca 3 
825 obyvateľov. 
 
Vo veku 6 až 15 rokov v roku 2020 sa predpokladá, že bude ...............................cca 2 046 obyvateľov.  
K návrhovému roku 2020 sa predpokladá, že v zariadeniach ZŠ bude potrebných celkom 
........................................................................................................................... 2 000 až 2 050  miest.  
 
Vo veku 6 až 15 rokov v roku 2020 sa predpokladá, že bude ...............................cca 2 295 obyvateľov.  
K výhľadovému roku 2035 sa predpokladá, že v zariadeniach ZŠ bude potrebných celkom 
............................................................................................................................. 2 200 až 2 300  miest.  
 
Kapacita existujúcich zariadení je 2 164 miest, čo postačuje pre návrhové  a výhľadové obdobie 
 
Stredné školy 
 
Na území mesta sa nachádzajú 3 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Trenčín.  
 
Stredná priemyselná škola, Lipová 15, 972 51 Handlová 
  
Študijné odbory ( škola má len štvorročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou ) : 

2675 6 00 – elektrotechnika.  
3917 6 02 – technické a informatické služby v strojárstve.  
3918 6 00 – technické lýceum.  

          Škola je pripravená na opätovné otvorenie študijného odboru strojárstvo pre potreby 
automobilového priemyslu. V študijnom odbore technické lýceum sú vytvorené podmienky na splnenie 
požiadavky verejnosti smerom k odbornému zameraniu na informatiku. K tomuto je už vypracovaná 
a na MŠ SR schválená základná pedagogická dokumentácia. 
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Gymnázium Ivana Bellu Handlová 
  
Študijné odbory : 

7902 5 00  gymnázium (dĺžka štúdia 4 roky) 
7902 5 73 gymnázium – cudzie jazyky (dĺžka štúdia 8 rokov) 
 

Združená  stredná  škola  obchodu  a služieb, Lipová 8, 972 51  Handlová 
  
Študijné odbory : 

1) 4-ročné študijné odbory v počte 391 žiakov a to konkrétne v odboroch  
• obchodná akadémia      225 žiakov  
• mechanik počítačových sietí     155 žiakov  
• mechanik silnoprúdových zariadení      11 žiakov 

2) Nadstavbové štúdium          79 žiakov   
 v odboroch  

• technicko-ekonomický pracovník      41 žiakov  
• odevníctvo         17 žiakov  
• strojárstvo          9 žiakov  
• elektrotechnika        12 žiakov 

3) Pomaturitné štúdium – sociálno-právna činnosť     49 žiakov 
4) 3-ročné učebné odbory       251 žiakov  
 v odboroch  

• krajčír – dámske odevy        31 žiačok  
• technickoadministratívny pracovník      99 žiakov   
• mechanik opravár – stroje a zariadenia a strojný mechanik – zváranie 65 žiakov  
• elektromechanik a elektrotechnik     56 žiakov 

Stav stredných škôl v meste k školskom roku 2006/07, tab. č. B.7.2.1.6. : 

UO / ÚPC Zariadenie Počet žiakov 
Kapacita 
žiakov 

Počet 
tried 

Kapacita 
tried 

Zriaďovateľ 

1 2 3 4 5 6 7 
3-1 Gymnázium I. Bellu 376 - 8 - TSK 
11-3 SPŠ Handlová 385 510 16 - TSK 
11-3 ZSŠ Obchodu a služieb 770 600 25 - TSK 

Spolu  1 531 1 380 52 -  

 
Ubytovacie zariadenia pre študentov : 
 
      Pri SPŠ - domov mládeže so školskou stravovňou. Kapacita školskej stravovne je plne 
využitá, kapacita domova mládeže je využitá len z časti. Voľné priestory sú v prenájme a stále existuje 
možnosť ďalšieho prenájmu nebytových priestorov tohto objektu. 
 

Pri ZSŠOaS – domov mládeže, školská jedáleň a výdajná školská kuchyňa so sídlom 
Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej. Časť priestorov školy, ktorá neslúži k výchovno-vzdelávacím 
účelom (bývalý DM) sa prenajíma v plnom rozsahu. 
 
Celoživotné vzdelávanie : 
 
- v meste zatiaľ nie je centrum celoživotného vzdelávania,  
- v roku 2005 vznikla Otvorená škola – centrum celoživotného vzdelávania pri Základnej škole s 
materskou školou v Bojniciach (ul. školská č. 7, 971 02 Bojnice), 
- v roku 2004 vznikla Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 
- celomestský projekt „Medzinárodný týždeň vzdelávania“ (týždeň od 17. do 23.11.) 
 
Ďalšie zariadenia vzdelávania 
 
Materské centrum Lienka 
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- občianske združenie, vznik r. 2001, využívajú priestory MŠ Morovnianska cesta, zameranie činnosti: 
podpora zdravého životného štýlu, sebarealizácie mamičiek, pomoc rodičom pri riešení  otázok  
spojených s rodičovstvom. 
 
Centrum voľného času Relax 
CVČ Relax je verejné výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou s 
právnou subjektivitou.  
V školskom roku 2003/2004 navštevovalo CVČ: 

• pravidelnou formou    271 detí 
• príležitostne  6 154 detí. 

V školskom roku 2005/2006 navštevovalo CVČ 
• pravidelnou formu    305 detí. 

 
Vysoké školstvo 

 
Na území mesta Handlová nesídlia vysoké školy. 
 

Súčasný populačný pokles vyvoláva problémy obsadenosti predškolských a základných 
školských zariadení a ich využitia ako aj ekonomický a vyučovací. Navrhuje sa, vzhľadom na 
predpokladaný vývoj strategický prístup k zachovaniu zariadení a v prípade potreby k dočasnej zmene 
funkčného využitia vzhľadom na navrhovaný demografický vývoj.  
 
Regulatívy : 
  
a) kapacita školských zariadení postačuje pre návrhové obdobie, v prípade riešenia zlučovania 

kapacít sa navrhuje rozšírenie existujúcich areálov školských a predškolských zariadení (S,D), 
b) pri rozvoji stredného školstva je potrebné podporovať tradície a trendy rozvoja mesta ako 

podružného regionálneho centra odborného vzdelávania, (S) 
c) zvýšenie štandardu a kapacity ubytovacích a stravovacích zariadení študentov a zariadení pre 

telesnú kultúru, (S) 
d) vytvorenie priestorovej rezervy pre výhľadový rozvoj polyfunkčných školských zariadení a 

komplexov s využitím  potenciálu mesta, (D) 
e) kapacity základných školských zariadení riešiť podľa konkrétnej potreby a podmienok 

demografického vývoja a štruktúry mesta, (T) 
f) Vytvárať podmienky pre zvyšovanie štandardu zariadení a komplexnej dostavby vrátane 

športovísk, (T) 
g) Voľné kapacity tried sa riešiť zlučovaním zariadení, adaptáciou voľných priestorov so zmenou 

funkčného využitia pre sociálne účely a sociálne zariadenia a prenajímaním nadbytočných 
priestorov, (T) 

h) Nedostačujúce kapacity riešiť prinavrátením priestorov bývalých predškolských zariadení, (T) 
i) prehodnotiť a riešiť využitie uvoľnených zariadení alebo ich častí pre funkcie vybavenosti najmä 

sociálnych zariadení, administratívy a služieb, (T) 
j) zachovanie uvoľnených zariadení s flexibilitou ich transformácie pre alternatívne funkčné využitie 

pre potreby opätovného využitia pre účely školských zariadení, (T) 
k) riešiť vytváranie územných podmienok pre ďalší rozvoj zázemia vybavenosti školstva s cieľom 

zvyšovania štandardu, komplexnosti zariadení, (T) 
l) vytvárať podmienky pre pokrytie rozvojových potrieb v proporčnosti pre navrhované rozvojové 

územia, (K,S,D) 
m) preferovať integráciu školských zariadení s kultúrnymi, športovými funkciami, večernými 

jazykovými školami a záujmovými klubmi. (K,S,T) 
 
Zdravotníctvo 
 
 Základná a vyššia zdravotnícka a liečebná starostlivosť na území mesta Handlová sa realizuje 
prostredníctvom Regionálnej národnej poisťovne v Prievidzi od 1.1. 1993. 
Na základe rajonizácie spadá prakticky celé spádové záujmové územia Handlovej do rajónu 
Nemocnice s poliklinikou v Handlovej, ktorá v súlade s rajonizáciou nemocníc je zaradená medzi 
nemocnice III. typu. V organizačnom a územnom členení zahŕňa tento rajón zariadenia : 
 
Nemocnica Handlová s.r.o. so sídlom : Handlová, ulica SNP 26. 
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Lôžkové oddelenia  
- chirurgické oddelenie  
- interné oddelenie  
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie  
- novorodenecké oddelenie 
- OAIM    
- detské oddelenie 
- oddelenie dlhodobo chorých  

 
Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky  

- rádiodiagnostické oddelenie 
- fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 
- oddelenie klinickej biochémie 
- sonografické pracoviská (2) 

 
Odborné ambulancie  

- gastrofibroskopicko-endoskopická ambulancia 
- chirurgická príjmová ambulancia 
- ambulancia detskej alergológie 
- onkologicko-gynekologická ambulancia 
- sexuologická ambulancia 
- traumatologická ambulancia 
- interná ambulancia 
- kardiologická ambulancia  
- ORL ambulancia  
- alergiologická ambulancia 
 

Neštátne zdravotnícke zariadenia so sídlom v objekte Nemocnice s poliklinikou  
- ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast  (2) 
- gynekologické ambulancie  (2) 
- ambulancie praktických lekárov pre dospelých  (2) 
- chirurgická ambulancia 
- zubná ambulancia 
- urologická ambulancia 
- neurologická ambulancia   

 
Nemocnica Handlová zabezpečuje na základe živnostenského oprávnenia zo dňa 1.10.2003 
dopravno-zdravotnú službu a má zriadenú ústavnú lekáreň. 

Zdravotné strediská  v Meste Handlová : 

1. Zdravotné stredisko na sídlisku Morovnianska cesta, ul. Okružná č. 5 : 
 
          V zdravotnom stredisku pôsobia neštátni zmluvní lekári v nasledovných ambulanciách  :  

- gynekologická ambulancia 
- ortopedická ambulancia 
- očná ambulancia 
- ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast  (2) 
- ambulancia praktického lekára pre dospelých (2) 
- zubná ambulancia 

 
2. Zdravotné stredisko so sídlom pri Bani Handlová : 

 
         V zdravotnom stredisku pôsobia neštátni zmluvní lekári v nasledovných ambulanciách :  

- zubné ambulancie  (2) 
- ambulancie praktických lekárov pre dospelých  (3) 

 
3. Zdravotné stredisko na Partizánskej ulici č. 2 : 

 
            Neštátne zdravotnícke zariadenia so sídlom v objekte  

- zubné ambulancie   
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- zubné laboratórium 

Ďalšie neštátne zdravotnícke zariadenia v meste 

a) so sídlom v objekte lekárne Herba, ul. Okružná č. 5A 
 

- ambulancia praktického lekára pre dospelých 
- ftizeologická ambulancia   
- diabetologická ambulancia  

 
b) so sídlom v objekte lekárne Barbora, ulica SNP č. 2 
 
- ambulancia praktického lekára pre dospelých 
- psychiatrická ambulancia 

Lekárne  v meste : 

1. Lekáreň Barbora,  
2. Lekáreň Herba, 
3. Lekáreň pri Nemocnici Handlová,  

Expozitúry zdravotných poisťovní v meste : 

- Všeobecná zdravotná poisťovňa so sídlom v objekte polikliniky, ul. SNP 26. 
- Sidéria Istota so sídlom v budove Agroproduktu, ul. Potočná 66. 

 
 V zdravotníckych zariadeniach NsP Handlová pracuje celkom 416 pracovníkov trvale a 16 
dočasne zamestnaných, z toho 17 pracovníkov v administratíve. V zdravotníckych zariadeniach je 
obsadených celkom 60 lekárskych miest, 174 miest stredne zdravotníckeho personálu a 20 miest 
sanitárov. 
 
 Detské jasle na území mesta boli zrušené. Služby poskytujú integrované zariadenia pre deti od 
troch rokov v rámci materských škôl. Rehabilitačné jasle s kapacitou 35 detí zostali v prevádzke spolu 
s MŠ na Cintorínskej ulici (UPC 1-1). S novými kapacitami detských jaslí sa v návrhovom období 
nepočíta.  
 
 Problematická je situácia v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti pre ťažko alebo dlhodobo 
chorých. V súčasnosti je naliehavá potreba zariadenia pre doliečovanie týchto pacientov. 
 
Regulatívy : 
 

a) vytvárať podmienky pre modernizovanie všetkých zdravotných zariadení,  
b) rezervovať plochy pre dobudovanie, rozširovanie a výstavbu  nových zariadení zdravotníctva, 
c) preferovať a podporovať lokalizáciu, vznik a rozvoj súkromných zariadení prvého kontaktu v 

obytných zónach existujúcich i navrhovaných, najmä v ťažiskových polohách, 
d) realizovať zdravotnícku vybavenosť v súlade s potrebami na základe navrhovaných 

rozvojových predpokladov, t.z. nárastu počtu obyvateľov. 
Návrh rozvojových zámerov a dokompletizovania súčasných štandardných podmienok v rámci  
poskytovania zdravotníckych služieb na území mesta : 
e) vybudovanie, alebo rozšírenie fyziatricko-rehabilitačného oddelenia s komplexným 

rehabilitačným strediskom, s oddelením klinickej biochémie, ktorá je v súčasnosti v 
nevyhovujúcich  priestoroch, adaptáciou MŠ Dimitrovova (UPC 11-4), 

f) rozšírenie jednotlivých oddelení o lôžkové kapacity, 
g) modernizácia oddelení a vytvorenie ďalších samostatných oddelení nemocnice a polikliniky z 

titulu  nevyhovujúcich priestorov (UPC 11-1), 
h) optické priestorové zapojenie areálu nemocnice do parkovej zelene mestského parku 

v kontaktnej polohe, východne od areálu nemocnice. 
 
 Vo sfére základnej zdravotníckej starostlivosti sa hľadajú nové prístupy optimalizácie 
zabezpečenia umožnením voľby ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho zariadenia, uvažuje sa i o 
možnosti zariadenia súkromných ordinácií, resp. rodinných lekárov. Vytvorenie kvalitnejšej 
zdravotníckej starostlivosti je podmienené zvýšením úrovne a kapacity zdravotníckych zariadení, 
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všetkých druhov zdravotníckych služieb, kvality a úrovne zdravotníckej techniky a personálneho 
obsadenia obslužných činností. 
 
 
 
 
Sociálne služby 

 
Opatrovateľská služba mesta je od roku 2003 zastrešená Spoločným obecným úradom v 

Handlovej, ktorý združuje obce Handlovskej doliny – Ráztočno, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Lipník, 
Veľká Čausa, Malá Čausa – s cieľom zabezpečiť efektívne a kvalitné poskytovanie opatrovateľskej 
služby v meste i v obciach, sídli v budove mestského úradu Handlová. Opatrovateľská služba sa 
poskytuje prednostne v byte občana. 
 Cieľovou skupinou je občan, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri 
zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so 
spoločenským prostredím; dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak starostlivosť o dieťa z 
vážnych dôvodov nemôže zabezpečiť rodič; matka, ak sa jej súčasne narodili 3 a viac detí alebo v 
priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. 
Opatrovateľky sú v pracovnoprávnom pomere s mestom alebo obcami a starostlivosť je poskytovaná 
v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.. 
 
 Domy s opatrovateľskou službou ako nájomné byty špeciálneho určenia pre občanov, ktorí sú pre 
svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo vek odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov. 
Obytný dom na ulici 29. augusta č.1 má 80 bytových jednotiek. Obytný dom na Partizánskej ulici č. 36, 
38 a 40 má 48 bytových jednotiek. Obidva objekty sú v správe Mestského bytového podniku v 
Handlovej. V priestoroch domu na Partizánskej ulici je v prevádzke i práčovňa pre obyvateľov, ktorá je 
využívaná i pre potreby opatrovateľskej služby mesta. 
 
 Klub dôchodcov ( vznik v r. 1986 ) so sídlom na ulici SNP č.14 v Handlovej. V roku 1994 mal klub 
216 členov.  
 
Zariadenia sociálnych služieb   
 
 V meste sú evidované 3 sociálne zariadenia, ktoré sú  začlenené pod neziskovú organizáciu 
Jazmín n.o. so sídlom v Handlovej na ulici F. Nádaždyho 103. Zakladateľmi NO Jazmín sú Mesto 
Handlová a OZ Demokracia Slovensko.  
NO Jazmín n.o. prevádzkuje nasledovné sociálne zariadenia : 
 

1.  Útulok, Humanitné centrum „Nádej na dôstojný život“ so sídlom v Handlovej, Partizánska č. 32 
 Kapacita zariadenia : 18 klientov 
 
2.  Samostatné pestúnske zariadenie so sídlom v Handlovej, Pekárska č. 36 
 V súčasnosti je v zariadení zamestnaný 1 pestún a 5 detí je v pestúnskej  starostlivosti. 
 
3.  Domov pre osamelých rodičov so sídlom v Handlovej, F. Nádaždyho č.103 
 Kapacita zariadenia : 40 klientov   

 
Ďalšie zariadenia sociálnych služieb : 
  
Detský domov Handlová, Sídlo : Handlová, ul. 29. augusta č. 61, Zriaďovateľ : ÚPSVaR Trenčín 
 Kapacita : 30 detí, Charakteristika : Detský domov so samostatnými skupinami ( 3 ). 
 
Komunitná sociálna práca 
  
 Od 01.08.2004 pôsobil v meste na základe úspešného projektu terénny sociálny pracovník. Tento 
projekt je realizovaný v súlade s Komplexným rozvojovým programom rómskych osád pod záštitou 
Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity a MPSVaR SR. Mesto nadviazalo na tento 
projekt a od 01.04.2005 pôsobí v meste 1 komunitárny sociálny pracovník a dvaja asistenti. 
Cieľová skupina : obyvatelia rómskej osady v Handlovej, sociálne ohrozené skupiny občanov Mesta 
Handlová. 
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 Rómske OZ Parady Roma je zapojené do projektu „ HELP “ – je partnerom v projekte  a je 
zodpovedné za aktivitu : Zriadenie a sprevádzkovanie Modelového rómskeho školiaceho strediska, 
ktoré OZ vybuduje vo vlastných priestoroch. Rómske OZ Parady Roma sa týmto spôsobom aktívne 
zapojilo do rozvojového programu mesta, zameraného na aktívnu prácu s nezamestnanými občanmi, 
ktorí v rómskej osade predstavujú až 90% občanov v produktívnom veku. 
 
Sociálne bývanie 
 

Pre účely sociálneho bývania sa adaptovali bytovky v Banskej kolónii. S určitým počtom bytov 
sa počíta v UO 11 a to nadstavbou podkroví v jestvujúcej bytovej zástavbe. V novej bytovej výstavbe 
je potrebné počítať aj s bezbariérovými bytmi pre telesne postihnutých občanov. 

Pre účely sociálneho bývania je potrebné vzhľadom k navrhovanému demografickému vývoju, 
nárastu počtu cca 1 800 obyvateľov k roku 2020 ďalších 860 obyvateľov vo výhľadovom období, 
z toho cca 50 % obyvateľov bude v produktívnom veku a počíta sa so zvýšením podielu obyvateľov 
v poproduktívnom veku cca o 1 až 3 % na 18 až 19 % z celkového počtu obyvateľov. Na základe 
regionálnych a celoštátnych štatistických priemerov sociálna odkázanosť kolíše podľa regiónov 
a ekonomického potenciálu cca v rozmedzí 3 až 12 % z celkového príslušného počtu obyvateľov.  
 
Predpokladá sa priemerná hodnota cca 8 % a potreba pokrytia cca 65 b.j. k roku 2020 a cca 32 b.j. 
vo výhľadovom období. 
Výstavba bytov pre sociálne účely sa navrhuje v rámci obytných území a zmiešaných území v rámci 
zástavby HBV, ÚPC 1-2, Stred, UPC 3-2, Banícka kolónia, UO 6 Horný koniec, UO 8 Morovno, UPC 
11-2.  
 
Regulatívy : 
 

a) vytvárať podmienky pre výstavbu domovov s opatrovateľskou službou v dotykových 
polohách centier vybavenosti mestských štvrtí, ( K,S,T) 

b) vytvoriť podmienky pre zriaďovanie denných stacionárov pre geriatrických občanov, 
(K,S,T) 

c) využiť uvoľnené priestory školských zariadení pre funkcie sociálnych zariadení 
v pôsobnosti mesta, ( K,S,T) 

d) reagovať na zmeny v demografickom vývoji mesta a vo vývoji legislatívy a na základe 
potrieb mesta v riešení problematiky a vytvoriť podmienky pre územný priemet potrebných 
zariadení sociálnej pomoci formou verejnoprospešných stavieb na základe prognózovania 
potrebných kapacít, (K,S,D) 

e) podporovať program výstavby sociálnych bytov a program výstavby špeciálnych sídelných 
komunít v spolupráci s rezortom výstavby, sociálne byty pre sociálne odkázaných v rámci 
zástavby HBV, UO 1, UO 3, (K,S,T) 

f) podporovať vznik menších zariadení sociálnych služieb lokálneho charakteru zmenou 
funkčného využitia existujúcich objektov, prístavbou, prestavbou a nadstavbou a výstavbu 
menších, prevádzkovo nenáročných objektov, (K,S,D) 

g) riešiť podmienky pre realizáciu zariadenia ústavnej sociálnej starostlivosti s dennou a 
týždennou formou pobytu, (S,D) 

h) zriaďovaním denných stacionárov pre geriatrických občanov, (K,S,D) 
i) zabezpečením spolupráce s charitou, najmä cirkví, ale i súkromných osôb a dobrovoľných 

združení. (K,S) 

B.7.1.2 Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti a služieb 

Obchod a služby 
 
 Obchodná sieť mesta (sídelného útvaru) v súčasnosti prechádza výraznými transformačnými 
zmenami. V podmienkach formujúceho sa trhu sa posudzuje jej koncentrácia do jadra mesta UPC 11-
1 a do podružných centier obytných súborov Juh UPC 1-1 Sever UPC 11-3 a Mostná ul. UPC 4-1. 
Tieto podružné centrá svojou polohou v mestskom organizme vytvárajú v podstate severojužnú, 
hlavnú kompozičnú os mesta. Ďalšie zariadenia obchodu ležia a vytvárajú okrskové centrum 
Morovnianskeho sídliska, ktoré leží excentricky vo vzťahu k hlavnej obchodnej osi vybavenosti. 
Formou obnovy, rekonštrukciou a adaptáciou sa zhodnocuje a transformuje časť existujúceho 
bytového fondu na obchodnú vybavenosť. 
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 Z hľadiska celkového kapacitného potenciálu obchodnej siete nenastali výraznejšie zmeny. 
Obchodné zariadenia vyššieho typu tvorí prakticky len Obchodný dom Jednoty a supermarket Billa v 
centre mesta. Výraznejší posun nastal v špecializovaní sa obchodných zariadení, kde z dôvodov 
malého spotrebiteľského okruhu sa reaguje na trhové podmienky úbytkom špecializovaných zariadení 
a orientáciou sa na široký spotrebiteľský sortiment, často bez ohľadu na etiku obchodovania a kvalitu 
ponúkaného tovaru. 
 Predpokladá sa, že v návrhovom a vo výhľadovom období dôjde k výraznému posunu 
v sociálnom a ekonomickom postavení a tým aj v životnom štýle obyvateľov, ale i v charaktere ponuky 
obchodu smerom k zákazníkovi, internetizáciou a virtuálnym obchodom, reklamou a systémom 
kumulácií t.z. sústreďovania a rozširovania sortimentu. Tento vývoj bude vplývať na formu ponuky pre 
verejnosť a k smerovaniu, rozširovaniu a skvalitňovaniu služieb najmä v oblasti zábavnej a spotrebnej 
sféry.  
 
Verejné stravovanie a ubytovanie 
 
Situáciu v rozmiestnení a poskytovaní služieb verejného stravovania sa riadi trhovým mechanizmom 
na základe dopytu a ponuky. Pre verejnosť je rozhodujúca forma, kapacita a kvalita poskytovaných 
služieb. Prírastky zariadení verejného stravovania pozitívne ovplyvnila malá privatizácia. 
 
Reštaurácie: 
1. Slovenská reštaurácia, ul. SNP 16,      42 miest 
2. Reštaurácia Lesná, ul. 1. mája 15,     55 miest 
3. Motorest „KORZÁR“, ul. Žiarska ul. 44,     40 miest 
4. Reštaurácia Eden, ul. Potočná 64,    84 miest 
5. Pizzeria - reštaurant Aréna, Nám. baníkov 19,   60 miest 
6. Reštaurácia Baník, Nám. baníkov 20,     70 miest 
7. Reštaurácia Hutira 
 
Hotely: 
1. Hotel Eden, ul. Potočná 64,       27 miest 
2. Penzión * „360“ , ul. Lipová 6,     104 miest 
3. Ubytovňa na ZSŠ obchodu a služieb, ul. Lipová 8,       94 miest 
4. Hotel Baník, Nám. baníkov 20, ( I. podlažie )       14 lôžok  
5. Hotel HUTIRA, s.r.o.   
 
Pohostinstvá, bistrá ...........................................................50 zariadení  
Rýchle občerstvenie ..........................................................  7 zariadení  
 
 Rozvoj a vznik nových ubytovacích zariadení bude závislý od charakteru ďalšieho štrukturálneho 
a funkčného rozvoja mesta. Pre perspektívy potrieb sa predpokladá rozvoj atraktívnych zariadení 
penziónového typu, malokapacitných hotelových zariadení, napr. formou motelového typu. Prevažne 
tieto zariadenia budú formované ako polyfunkčné objekty s kumulovanými funkciami, napr. službami 
motoristom, verejným stravovaním, obchodnou funkciou, službami, agroturistikou a pod. 
 Pre rozvoj zariadení verejného ubytovania sa navrhuje v rámci územného bloku 11-4 v 
nadväznosti na lokalizáciu autobusovej stanice, umiestnenie zariadenia hotelového typu s podlažnou 
plochou 650 m2, s kapacitou 25 - 30 lôžok, s počtom cca 25 pracovných miest, v návrhovom období 
do r. 2010. Toto zariadenie podporí potreby centra mesta v možnostiach poskytovania týchto služieb. 
Vo výhľadovom období sa navrhuje lokalizácia zariadenia motelového typu, v ÚPC 2-2, v rámci 
riešenia športovo-rekreačno-zábavného areálu nadmestského významu. 
V rámci rôznych foriem penziónového ubytovania bude atraktívna i forma agroturistických zariadení, 
využívaných pre rekreáciu i ubytovanie. 
 
Služby 
 

Zariadenia služieb boli najvýraznejšie dotknuté malou privatizáciou. Došlo k rozpadu systémov 
napr. komunálnych služieb, z časti technických služieb, k zmenám, zániku služieb poskytovaných 
výrobnými družstvami, podnikmi miestnej výroby. K zániku došlo väčšinou v zariadení výrobných 
služieb z dôvodu zložitej a ťažkej situácie v hospodárskej sfére nepružnosťou a nedostatočným 
manažmentom prevádzkovateľov. I v tejto sfére sa očakáva oživenie aktivizáciou súkromných 
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podnikateľov. Časť služieb, hlavne nevýrobného charakteru prešla privatizačným procesom do 
súkromného vlastníctva, bez prerušenia poskytovania služieb. 
 V návrhovom a výhľadovom období bude cieľom prioritné podporovanie a rozvíjanie oblasti 
služieb pre výrobu, cestovný ruch, oblasť platených služieb obyvateľstvu, služieb dopravy a spojov. 
Rozvoj a poskytovanie komerčných služieb spojených s výrobou je dôležitý vo vzťahu k potrebnej 
reštrukturalizácii hospodárskej základne sídelného útvaru. Predstavuje to napr. poradenské a 
projektové činnosti, reklamu a propagáciu, marketingové, finančné, leasingové, právne, informačné, 
servisné, dopravné, spojové služby. Tieto služby sú existenčne potrebné pre udržanie a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti firiem a podnikov, zvyšujú ich efektívnosť a pružnosť v zložitom a náročnom 
konkurenčnom prostredí. 
 

Lokalizovanie nových kapacít služieb výrobných i nevýrobných v návrhovom a výhľadovom 
období sa predpokladá s rovnomernejším rozložením na území mesta. Komercionalizácia predurčuje 
tento predpoklad vyváženosti vo vzťahu k podmienkam dopytu a ponuky pre obyvateľstvo v 
jednotlivých častiach mesta. V návrhu riešenia sú vytvorené podmienky pre korektúru súčasného 
stavu a rozvoj ďalších zariadení vo vzťahu k navrhovaným rozvojovým obytným zónam. 
 Centrálna časť mesta, vzhľadom na jej ťažiskovú polohu, by mala kumulovať služby 
celomestského vyššieho významu a potrebné kapacity služieb pre miestnych obyvateľov. Pre sféru 
služieb bude potrebné využitie a zhodnotenie existujúcich zariadení, parterov bytových a účelových 
objektov,  zhodnocovaním a intenzifikáciou existujúcej zástavby a stavebného fondu. 
V mestských častiach Juh, Sever, Morovnianske sídlisko sa navrhuje postupné dobudovanie kapacít 
služieb v priamom kontakte s obyvateľmi v rámci centier vybavenosti, podporovaním, vytváraním 
podmienok pre podnikateľskú sféru. 
 
Pohrebiská, pohrebníctvo a pohrebné služby 
 
 Pohrebníctvo a pochovávanie mŕtvych na území Slovenskej republiky sa realizuje podľa 
zákona 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva 
a povinnosti fyzyckých a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami 
a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, 
s prevádzkovaním balzamovania alebo konzervácie ľudských pozostatkov.  V zmysle tohto právneho 
predpisu zriaďovateľom a správcom pohrebísk je obec, ktorá ich správu môže zveriť iným 
organizáciám.  
 Pre rozvoj mesta je dôležité riešenie plošných potrieb pre pohrebiská. 
 Mesto potrebuje pre návrhové obdobie riešiť plochy pre nový cintorín. Kapacitné nároky sú 
definované v stati B 5.2.  
 Navrhuje sa rozšírenie existujúceho cintorína v UO 11-5.  

Regulatívy : 

a) zabezpečiť potrebnú komerčnú vybavenosť pre trvale bývajúce obyvateľstvo v optimálnom 
štandarde, sortimente a dochádzkovej únosnosti, (K,S,T)  

b) obchodno-obslužné centrá budovať v centrálnej polohe mesta, vo centrách vybavenosti 
mestských štvrtí, v miestnych častiach Morovno a Nová Lehota a dôležitých dopravných 
uzloch, (K,S,T) 

c) profilovať jednotlivé mestské priestory z hľadiska ich funkčného, priestorovospoločenského, 
stavebnotechnického významu, (K,S,T) 

d) podporovať rozvoj ubytovacích a stravovacích služieb na žiaducej kvalitatívnej a kvantitatívnej 
úrovni, (K,S,T) 

e) podporovať vznik a rozvoj polyfunkčných centier obchodu a služieb, (K,S,T) 
f) zabezpečiť prípravu a realizáciu rozšírenia cintorína. (ÚPC 5-2) (K,S,T). 

Verejná administratíva a správa 

 Súčasná verejnoprávna a administratívna vybavenosť je koncentrovaná v centrálnych 
polohách mesta v UPC 11-1, 11-3 a 1-2. Verejné štátne a miestne samosprávne zložky budú sa 
naďalej rozvíjať v ťažiskových centrálnych polohách mesta vo väzbe na spracovanú sféru a územie. 
Výrazné organizačné a štrukturálne zmeny, vznik širokého spektra firiem, spoločností, nadácií, 
politických strán, vyvoláva potrebu riešenia prenajímateľných administratívnych priestorov s 
lokalizáciou v centrálnych polohách mesta. Tieto nároky sa v súčasnosti pokrývajú zmenou využitia 
rôznych zariadení, uvoľnených znižovaním administratívnych zložiek vo všetkých sférach 
hospodárstva. 



ÚPN M HANDLOVÁ (aktualizácia 2006), zmeny a doplnky č.2, - TEXTOVÁ ČASŤ,  DIEL „A“                             01.2008 
 

 

AGS ATELIÉR, ENVICONSULT, s.r.o.                                            63/137 
 

Návrh verejno-prospešných stavieb v rámci sféry verejnej správy a administratívy : 

- vymiestnenie súčasnej požiarnej zbrojnice z priestoru UPC 1-2 do uvoľnených priestorov v rámci 
areálu Bane Handlová - UPC 2-1 a s  rozšírením jeho kapacity v návrhovom období do r. 2020. 
- umiestnenie nového zariadenia štátnej a mestskej polície v UPC 11-1, v návrhovom období do r. 
2020. 
- umiestnenie podacej pošty v rámci polyfunkčného objektu dopravnej vybavenosti v UPC 11-3, v 
návrhovom období do r. 2020. 
- umiestnenie pošty v rámci výstavby nového obytného súboru HBV Banská kolónia a UPC 3-2, v 
rámci plôch vymedzených pre vybavenosť v centre tejto štvrte, v etape do r. 2020. 
 
Regulatívy pre realizáciu návrhu verejnej správy a administratívy : 
 

a) riešenie rozvoja verejnej správy v rámci UPC 11-1, (K,S) 
b) vytváranie podmienok pre realizáciu prenajímateľných foriem priestorov vhodných pre 

administratívu, (K,S,T) 
c) ďalší rozvoj v centre mesta a podružných centrách orientovať na realizáciu polyfunkčných  

foriem vybavenosti, (K,S,T)  
d) rezervovať územie a priestory pre vymedzené verejnoprospešné stavby. (K,S,T) 

Veda a výskum 

 Existencia vedecko-výskumnej základne v sídle Handlová absentuje z dôvodu doterajšieho 
postavenia a funkcie sídla v štruktúre osídlenia, jeho veľkosti a vo vzťahu k potrebám výrobnej a  
ekonomickej základne. 
V rámci reštrukturalizácie hospodárskej základne, zmenách v prístupe k problematike ekológie a ŽP, 
sa otvárajú možnosti vytvorenia budúceho "centra" nadstavbovej, kvartérnej sféry. Tento cieľ si 
vyžaduje cieľavedomý a permanentný prístup k riešeniu s podporou a vytvorením základných 
podmienok a postupných krokov pre jeho dosiahnutie. Predpokladom vzniku je vytváranie vhodných 
potenciálnych podmienok, vzdelanostnej úrovne a potenciálu, t.z. výchovy a získania ľudského 
potenciálu s potrebnou odbornosťou, ale najmä hľadanie reálnych oblastí uplatnenia vedy a výskumu. 
 Rozvoj tejto sféry sa predpokladá v UO 1-2 a 11-1, v centrálnej polohe mesta, príp. v priemyselnej 
časti - UPC 2-1 a 3-2. 

Kultúra 

V Meste Handlová sa nachádzajú nasledovné kultúrne zariadenia : 
 
Dom kultúry Mesta Handlová  s kapacitou   - 220 miest pre spoločenské podujatia, 
                                                                     - 440 miest hľadisko.                
Hvezdáreň v Dome kultúry, zaradená do siete hvezdární na území Slovenska,  je využívaná na denné 
i nočné pozorovanie oblohy.   
 
Kultúrne stredisko Morovno s kapacitou 80 miest pre spoločenské podujatia      
Kultúrne stredisko Nová Lehota s kapacitou 40 miest pre spoločenské podujatia 
 
Mestská knižnica 
Mestská knižnica so sídlom v Dome kultúry Handlová, ul. Námestie baníkov č. 3. Mestská knižnica  
zabezpečuje  kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu a  relaxačnú funkciu s cieľom podporovať celoživotné  
vzdelávanie a duchovný rozvoj. Čitateľom je k dispozícii 59 053 knižničných jednotiek.  
Má tri  pobočky :  
- pobočka Morovno,  
- pobočka Nová Lehota, 
- pobočka Morovnianska cesta. 
 
Centrálnu knižnicu tvoria  tri oddelenia :  
- oddelenie vedenia, doplňovania a spracovania fondov 
- oddelenie pre dospelých  čitateľov 
- oddelenie pre deti a mládež 
 
Múzeum 
Súkromné múzeum so sídlom na ulici  Gagarina č.14, Handlová, vlastník: Ján Procner. Vzniklo v roku 
2001, štatút múzea získalo v roku 2004. Obsahuje 400 exponátov z histórie mesta, ako aj  z histórie 
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banskej činnosti. Súčasťou múzea je galéria  70 - tich drevorezieb  majstra rezbára Jána  Procnera. 
Zámer do budúcnosti je rozšíriť expozíciu o exponáty so sakrálnou históriou.   
 
Občianske združenia a spoly pôsobiace na území mesta : 
 

� Miestny odbor Matice slovenskej 
� 85. zbor skautov a skautiek v Handlovej 
� Spolok karpatských Nemcov v Handlovej  
� Občianske združenie  Volcano 
� Občianske združenie Spoločnosť Country 2000 
� Občianske združenie SUNO  EÚ  Sen o Európe 
� Občianske  združenie REHA - Infoagentúra 
� Občianske združenie „Demokracia Slovensko“ 
� Občianske združenie Materské centrum  Lienka 
� Občianske združenie ROSA - spoločnosť rómskych detí 
� Občianske združenie Parady - Roma 

 
Regulatívy : 
 

a) prehodnotiť a navrhnúť plochy pre potrebné kapacity doplnenia štruktúry základnej a sídelnej  
kultúrnej vybavenosti, najmä využitím existujúcich zariadení a prípadne i nových plôch pre 
uspokojovanie budúcich potrieb, (S,T) 

b) riešiť rekonštrukciu a modernizáciu celomestského kultúrnospoločenského zariadenia 
vrátane dostatočného technického a zázemia vybavenosti, (K,S) 

c) riešiť deficit kultúrnych zariadení základnej vybavenosti vo centrách vybavenosti obytných 
súborov rekonštrukciou a výstavbou nových zariadení, ( UO 10 Morovnianske sídlisko, UO 8 
Morovno, UO 9 Nová Lehota ), (S,D) 

d) riešiť výstavbu komorného amfiteátra v UO 6, FPB 6-2-2. (S,D)  
 
Telovýchovné a športovo-rekreačné zariadenia  
 
Najširšia ponuka rekreačných aktivít je v športovo-rekreačnom zariadení  Ski - TMG Remata a v 
rekreačnom stredisku Horský hotel Remata. Aktivity spadajú do primárnej ponuky cestovného ruchu. 
Mesto Handlová má pomerne dobré podmienky pre športové vyžitie. V oblasti telovýchovy a športu je 
činných 16 športových klubov a oddielov v Handlovej a športové kluby v obciach mikroregiónu. 
 
Telovýchovné a športové zariadenia na území mesta : 

• Športová hala s posilňovňou, ul. Údernícka č.51 
• Plaváreň - krytý  bazén, ul. I. mája 99 
• Kolkáreň, ul. SNP č.5 
• Futbalový štadión, ul. Údernícka č.48, 
• Športová strelnica pod Kňazovým vrchom 

Telocvične pri základných školách : 
• ZŠ ul. Školská 
• ZŠ ul. Morovnianska cesta 
• ZŠ Mierové námestie 
• ŠZŠ Námestie baníkov 

Telocvične pri stredných školách : 
• Gymnázium I. Bellu, ul. Novomeského  
• SPŠ ul. Lipová 
• ZŠOS ul. Lipová 

Fitnes centrá: 
• Fitnes – Bubniak gám. – ul. Švermova 
• Fitnes centrum – ul. Potočná č.66  
• Fitnes p. Petra Ivana – ul. ČSA 

 
Regulatívy : 
 

Riešenie súčasných disproporcií a žiaduci územný rozvoj zariadení telovýchovy a športu : 
a) intenzifikovať jestvujúce športovo - rekreačné areály, (K,S,T) 
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b) rozvíjať nové športovo-telovýchovné a rekreačné aktivity v juhozápadnej a východnej časti 
mesta, (S,D,T) 

c) výstavbu komplexného areálu krytej plavárne - aquacentrum, zriaďovanie fitnescentier s 
komplexnou ponukou služieb, (S,D) 

d) využiť zapojením školských športovo-telovýchovných zariadení a plôch pre možnosť 
športovania širokej základne verejnosti - občanov, (K,S,D,T) 

 

B.7.1.3 Koncepcia lokalizácie centier vybavenosti 

 Hlavné koncepčné zásady rozvoja funkčných zložiek občianskej vybavenosti mesta Handlová 
budú uplatňované v ťažiskových polohách celomestského centra a podružných centrách vrátane 
hlavných kompozičných líniových osí mesta uplatnené v zmysle ich významu ako potenciálneho 
podružného centra Hornonitrianskeho regiónu a formujúceho sa centra rekreácie a cestovného ruchu.   
 
Regulatívy : 
 

a) v rámci centrálnej mestskej zóny bude sústredená predovšetkým vyššia a špecifická 
celomestská a vyššia vybavenosť, vyplývajúca z postavenia mesta, (T) 

b) sústredenie centier vybavenosti v rámci ťažiskových priestorov a plôch jednotlivých 
mestských štvrtí s prevažujúcou funkciou vybavenosti a  bývania (podružné, okrskové centrá 
vybavenosti Juh, Morovnianske sídlisko, Sever -  Mostná ulica, Banícka kolónia, (K,S,D) 

c) lokalizácia obchodných zariadení a služieb na hlavnú polyfunkčnú kostru sídla, ktorá prepája 
hlavné mestské polyfunkčné centrum a okrskové centrá vybavenosti sídla, (K,S,D,T)  

d) sústredenie centier vybavenosti v rámci do centrálnych, ťažiskových častí miestnych častí 
Morovno a Nová Lehota. (T) 

B.7.2. Výroba 

B.7.2.1 Koncepcia rozvoja hospodárskej základne 

Priemyselná výroba 
 
 Priemyselná výroba je v sídle zastúpená odvetvím priemyslu palív a energetiky, 
kovovýrobným a konfekčným priemyslom. Výrobná základňa regiónu bola budovaná vo vzťahu k 
pôvodnému priemyslu palív a energetiky, ako ťažiskových odvetví hospodárskej základne mesta. 
Neskôr budovaný priemysel chemický, textilný a kovovýrobný, boli budované vo forme doplnkových 
odvetví v rámci národného hospodárstva. Oceľové konštrukcie vytvárali kooperatívny článok pre 
"Veľké stavebníctvo", vo väzbe prakticky na celoslovenský región, v súvislosti so strategickou úlohou 
spoločnosti v zabezpečovaní výstavby bytov, pre ktoré OK vyrábali bytové jadrá. Rozpadom veľkého 
stavebníctva, zastavením výstavby panelových bytov sa závod dostal prakticky do krízového stavu 
a zanikol. Po niekoľkých zmenách areál dnes prevádzkuje GeWiS Slovakia s.r.o., (výroba  kovových 
komponentov pre automobilový priemysel). 
 Chemický a textilný priemysel z 90 - tych rokov zanikol a na ich základoch vznikli nové podniky 
s novými výrobnými programami. 
 Najproblematickejším a súčasne najvýznamnejším odvetvím je priemysel palív a energetiky, 
zastúpený Baňou Handlová a bývalou Teplárňou, dnes Handlovská energetika s.r.o. (HE) do 
realizácie obnovy tepelného hospodárstva v roku 2004 dominantný dodávateľ tepla.  
 Tieto dva komplexy spolu zaberajú 28,96 ha plochy v západnej časti mesta, v bezprostrednom 
kontakte s jadrom a vytvárajú tak územno-výrobné zoskupenie typu výrobného okrsku. Nepriaznivá 
situácia vzhľadom na rentabilitu ťažby hnedého uhlia, ale najmä obmedzovanie využitia fosílnych palív 
z ekologického hľadiska stavia Handlovské Bane do ťažkej a problematickej - existenčnej polohy vo 
vzťahu aj k vývoju štátnej podpory a koncepcie palivo-energetického priemyslu. 
 Štruktúra ostatných závodov je rozmanitá, vytvára ju len nepatrný podiel priemyselnej výroby v 
meste. Sú to nanovo formované, prevažne už súkromné menšie výrobné firmy, pôsobiace v oblasti 
stavebnej výroby, energetiky, odevného priemyslu, spotrebného a čiastočne i potravinárskeho 
priemyslu. 
 Ďalšia existencia a rozvoj, palivového a energetického odvetvia v Handlovej i na celej Hornej 
Nitre, bude výrazne ovplyvnená ekonomickou politikou v národohospodárskej sfére Slovenska. Návrh 
koncepcie ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre, t.z. Hornonitrianske bane Prievidza a.s. (HBP a.s.), 
rieši ďalší rozvoj s perspektívou ťažby cca do roku 2025 až 2030 do úplného zastavenia ťažby na 
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základe bilancie stavu zásob, pokiaľ nedôjde k výrazným zmenám v odhadoch bilančných rezerv a 
podmienkach trhových cien palív, a teda i rentabilite otvárok nových úsekov, je reálny výhľad ťažby 
uhlia v rámci „ťažobného úseku Handlová“ s ukončením ešte v skoršom období. Toto predpokladané 
obdobie bude závislé výrazne i od uvedených podmienok a ťažby. 
 Na základe tohto stavu je možné konštatovať skutočnosť, že pri akomkoľvek vývoji situácie je 
potrebné počítať naďalej s výrazným úbytkom pracovných príležitostí v tomto sektore. 
 
 V návrhu riešenia na základe tohto zhodnotenia súčasného stavu a rozkladu priemyselného 
zázemia mesta, ktoré v sekundárnom sektore pokrýva cca 55,3 % z celkového počtu pracovných 
príležitostí, pri stále sa znižujúcej kooperatívnej väzbe štruktúry priemyslu na priemyselnú základňu 
regiónu, sa predpokladajú nasledovné východiská : 
 
a) zásadná potreba orientácie sa mesta na vznik a podporu drobnejších štruktúr priemyselných 

aktivít na základe  súkromných podnikateľských aktivít,  
b) zhodnotenie využitia predurčujúcej polohy mesta v regionálnom a  nadregionálnom vzťahu, ako 

výrobného zázemia pre ťažiskové  výrobné štruktúry, ako nadväzujúce možnosti kooperatívnej 
výroby  doplnkových výrobných cyklov, alebo reťazcov, 

c) zhodnotenie a hľadanie možností vzniku výroby stavebných hmôt na báze využitia miestnych 
prírodných surovinových potenciálov z primárnych i sekundárnych zdrojov, 

d) vytvorenie územných a technických predpokladov pre lokalizáciu, vznik a rozvoj nových 
výrobných aktivít prípravou územia s  optimálnymi väzbami na komunikačné médiá, 

e) vytváranie podmienok pre predpokladané zmeny v orientácii a úrovni kvalifikačnej štruktúry 
obyvateľstva v oblasti sociálnej  infraštruktúry (školstvo, výskumné ústavy), 

f) ponuka komparatívnych výhod pre prilákanie podnikateľských investičných aktivít a kapitálu, 
g) využitie ekonomických nástrojov daňovej, úverovej a dotačnej  politiky pre rozvoj malého a 

stredného podnikania a vstup zahraničného kapitálu. 
 

Limitujúcimi faktormi pre lokalizáciu priemyslu podľa charakteru výroby, ktoré musia spĺňať sú kritériá 
ochrany životného prostredia a ekológie, najmä uzavretým cyklom výroby, nenáročných na potrebu 
technologických vstupov ( voda, energií, surovín a pod.), produkcie exhalátov a odpadových látok, 
neprodukujúci nadmerný hluk a prašnosť, nezaťažujúcich ťažkou a intenzívnou dopravou, 
zohľadňujúci možnosti technickej infraštruktúry a  zohľadňujúci hygienu prostredia. 
 
Odporúčané výrobné aktivity pre novo koncipované zóny priemyslu sú : 
 
- strojársky priemysel, stavebníctvo, stavebná výroba,  rôzne menšie podnikateľské aktivity. 
 
Aktuálny stav priemyselnej výroby a výrobných služieb 
 
 Mesto má vytvorené podmienky a založenú priemyselnú zónu v území Baníckej kolónie ( 
priemyselný park o výmere 24 Ha ), kam sú smerované nové výrobné aktivity.   
  
 Na území mesta pôsobí cca 60 podnikajúcich právnických osôb.  
 Prevažujúca podnikateľská činnosť je zameraná na obchodnú činnosť a výrobnú činnosť v oblasti 
ťažby uhlia, šitia odevov, zvárania textilu a plastov, výrobu kovového nábytku, stacionárnych bicyklov, 
poľnohospodársku prvovýrobu, dopravu, predaj PVC fólií, konfekčné spracovanie pletených odevov, 
výroba školských a kancelárskych obalov, prevádzkovanie kamenosochárstva, predaj a servis 
motorových vozidiel, výrobu ochranných odevov, výroba, predaj tepla, prevádzkovanie stávkových 
kancelárií a výherných prístrojov na území mesta.  
 
Desať (10) najväčších priemyselných podnikov v Meste Handlová : 
 
Baňa Handlová, HBP a.s., hlbinná ťažba a úprava hnedého uhlia, 350 kt ročne 

- ťažobný úsek 505 zamestnancov z toho 7 žien, jedno, troj a štvorzmenná prevádzka   
- úsek cestnej dopravy 104 zamestnancov z toho 6 žien, jednozmenná prevádzka   
- úsek odbytu a úpravy uhlia 45 zamestnancov z toho 7 žien, jednozmenná prevádzka   

GeWiS Slovakia s.r.o.   výroba  kovových komponentov pre automobilový priemysel, 
Cab Tech s.r.o.   vývoj a výroba káblov pre automobilovú, dátovú, výpočtovú techniku, 
Agroprodukt Slovakia a.s.  poľnohospodárska výroba, ovocinárstvo, doprava, 
Mlaď DLK Tex s.r.o.    výroba ochranných odevov, obalov a fólií z PVC, 
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Kovo Team s.r.o  spracovanie plechov a profilových materiálov, povrchová úprava 
kovov, výroba stacionárnych bicyklov, 

Rialto s.r.o.    výroba športovej a trekingovej obuvi, 
VDP Slovakia s.r.o.   kombinované technológie, šitie, lepenie ochranných odevov, 
HAN TEX s.r.o.   šitie odevov, 
KMET, a.s.    výroba a predaj tepla a TUV. 
 
Na území mesta pôsobí cca 940 živnostníkov 
 
 Sídelný útvar poskytoval v roku 2001  cca 7 614 pracovných príležitostí, z toho v II. sektore bolo v 
rámci ťažby nerastných surovín 2 249 pp. a v priemyselnej výrobe 1912 pp. V II. sektore bola 
najpočetnejšie zastúpená ťažba nerastných surovín, stavebníctvo poskytovalo 370 p.p. 
a poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 256 p.p.. Od roku 2001 do roku 2006 sa zaznamenal 
pokles počtu pracovných príležitostí v priemysle ťažby nerastných surovín o 1 595 pracovných 
príležitostí !  
 
 V súčasnosti priemysel, skladové hospodárstvo, stavebníctvo a výrobné služby zaberajú v 
riešenom území 43,95 ha. 
 V návrhovom období k roku 2020 pre priemysel, skladové hospodárstvo, stavebníctvo a výrobné 
služby sa navrhujú rozvojové plochy na území o rozlohe 24,73 ha. 
 Vo výhľadovom období k roku 2035 sa navrhujú rozvojové plochy na území o rozlohe 8,64 ha. 
 
 Funkčné územie priemyselnej výroby v meste, sídelnom útvare je postupným vývojom 
a koncepčným prístupom prakticky takmer úplne selektované od ostatných nezlučiteľných funkčných 
území. Sústredená je v juhozápadnej priemyselnej zóne (baňa a banícka kolónia), tu je lokalizovaná 
prevažná časť priemyselnej výroby (podniky, závody, firmy ...). 
 Výroba v kontakte s funkciou bývania zostala už len v ÚPC 1-5 a ÚPC 3-1. Tá sa postupným 
rozvojom dostala do obklopenia mestotvornými funkciami a navrhuje sa jej postupná transformácia, 
t.z, zmena funkčného využitia územia na územie s prevažne mestskou štruktúrou zástavby. Náhradné 
plochy pre vymiestnenie tohto priemyslu sa navrhujú v JZ priemyselnej zóne v rámci FPB 2-2-1, 2-2-2. 
 Funkčné plochy pre prevádzkové budovy a zariadenia a verejné dopravné a technické zariadenia 
sa navrhujú v súvislosti s existujúcimi plochami týchto zariadení a pre kapacitné potreby návrhového 
obdobia pre účely obsluhy mesta, napríklad pre predpokladané vymiestnenie areálu technických 
služieb z ÚPC 1-2 v návrhovom FPB 2-2-2 a do ÚPC 4-2, kde sa navrhuje vybudovanie komplexného   
areálu a zariadení.  
 Ďalší rozvoj priemyselnej výroby bude výrazne ovplyvnený krokmi, postupným útlmom 
palivovoenergetického priemyslu a štrukturálnymi zmenami a vývojom trhu, ovplyvňovaný vývoj 
ťažiskového priemyslu, ktoré určia spôsob ďalšieho fungovania palivovo-energetického komplexu 
Hornej Nitry, v ktorom je v súčasnosti koncentrovaný vysoký podiel pracovných príležitostí obyvateľov 
riešeného územia. 
 
 Zásadná stratégia mesta je vytvoriť postupne podmienky pre sebestačnosť vo sfére zdrojov 
pracovných príležitostí k roku 2020, k čomu jednou zo strategických sfér záujmu mesta je  vytvorenie 
územných podmienok pre rozvoj nových funkčných území výroby. V rámci pôvodnej koncepcie a 
predmetných zmien a doplnkov č.2 sa riešia rozvojové lokality pre výrobnú funkciu a to lokality, plochy 
FPB 2-1-1, FPB 2-2-1, FPB 2-2-2, FPB 2-2-3 a ÚPC 4-2 o výmere 24,73 ha. 
 
Predpokladaný počet nárastu pracovných príležitostí k r.2020......................................cca 1 200 p.p. 
Predpokladaný počet nárastu pracovných príležitostí k r. 2035...........................................cca  370 p.p.  
  
 V rámci existujúcich výrobných území, areálov sa predpokladá, že ich reprofiláciou 
a intenzifikáciou dôjde k vytvoreniu prípadných ďalších pracovných príležitostí. 
  
  
Návrh ekonomickej aktivity a vývoj pracovných príležitostí je predmetom state B.3.1.5 - Ekonomicky 
aktívne obyvateľstvo.  

Predpokladaným vývojom k roku 2020 bude potrebné pre sebestačnosť mesta na území mesta 
vytvoriť celkom cca 10 000 pracovných príležitostí. 

Predpokladaným vývojom k roku 2035 bude potrebné pre sebestačnosť mesta na území mesta 
vytvoriť celkom cca 10 800 pracovných príležitostí. 
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 Strategickým cieľom mesta pre dosiahnutie sebestačnosti zdrojov pracovných príležitostí je aj 
orientácia na rozvoj terciárnej a kvartérnej sféry, a to sféru rozvoja turizmu a cestovného ruchu, tzv. 
„turistický priemysel“ a na vedu a výskum, v rámci ktorého sa očakávajú ďalšie prírastky počtu 
pracovných príležitostí.  
 Návrh rozvojových lokalít, vrátane ich funkčnej a priestorovej regulácie je vyjadrená v tab.č.1-4 
v prílohe, tabuľkovej časti.  
 
 Riešené územie už dnes dosahuje najvyšší stupeň diverzifikácie priemyselnej štruktúry v regióne 
(viac ako 6 odvetví), ako i nižší stupeň koncentrácie výroby. Oba javy, ktoré sa pozitívne prejavujú 
hlavne pri krízovom vývoji (kríza sa nedotýka rovnako všetkých odvetví, menšie podniky si ľahšie 
hľadajú náplň i odbyt, sú prispôsobivejšie zmenám), treba tento vývoj podporovať i do budúcnosti. 
Vznikať by mali hlavne malé a stredné podniky s pestrým odvetvovým zložením, i keď prioritu by mali 
mať podniky spracovávajúce produkty zázemia (poľnohospodárske a ovocinárske produkty, drevo 
a pod.). 

Vytvárať predpoklady pre získanie a lokalizáciu štruktúr odvetví priemyslu charakteru 
progresívnych a perspektívnych foriem ako napr. automobilový, elektrotechnický, elektronický  
priemysel a odvetvia nadstavbového priemyslu robotizácie a pod., najmä nenáročné na surovinovú 
základňu, prepravné kapacity a vôbec technologické procesy s uzavretým cyklom, ktoré nezaťažujú 
životné prostredie.  

Územie v minulosti bolo a ešte aj je pod silným vplyvom na kvalitu životného prostredia, je 
potrebné pri lokalizovaní nových výrobných aktivít dôsledne sledovať, limitovať a regulovať 
a vyhodnocovať v predstihu ich  pôsobenie na jednotlivé zložky životného prostredia, tak aby sa 
súčasná situácia nezhoršovala. 
 
Regulatívy : 
 
a) vytvoriť podmienky pre realizáciu navrhovaných zámerov, prípravu území a ponuky pre 

záujemcov a tým aj vplyv na vyššiu dynamiku rastu pracovných príležitostí,  
b) vytvárať predpoklady pre získanie a lokalizáciu štruktúr odvetví priemyslu charakteru 

progresívnych a perspektívnych foriem ako napr. automobilový, elektrotechnický, elektronický  
priemysel, a odvetvia nadstavbového priemyslu robotizácie a pod., najmä nenáročné na 
surovinovú základňu, prepravné kapacity a vôbec technologické procesy s uzavretým cyklom, 
ktoré nezaťažujú životné prostredie, (T) 

c) podporovať priemysel s využitím a spracovaním produktov a surovín zázemia záujmového 
územia okresu (napr. potravinársky, drevospracujúci priemysel), (T) 

d) vytvárať podmienky pre znižovanie negatívnych vplyvov na ŽP a zároveň spolupracovať so 
štátnou správou pri vytvorení funkčného systému kontrolnej a sankčnej činnosti, (K,T) 

e) naďalej vytvárať podmienky pre koncepciu riešenia navrhovaných priemyselných zón po 
technickej, dopravnej i ekologickej stránke tak, pre jeho racionálne a optimálne využité, (K,S,T) 

f) preskúmať a vyhodnotiť stav využitia areálov a vytvárať intenzívne intervenčné kroky pre 
optimalizáciu využitia územia a pre systémové využitie a využívanie plôch existujúcich areálov, 
(K,T) 

g) nové aktivity lokalizovať do existujúcich a navrhovaných výrobných území, voľných plôch, ktoré 
na ňu bezprostredne nadväzujú s lokalizáciou polyfunkčných zariadení vhodnej vybavenosti 
obchodnej, ubytovacej, služieb a  štruktúr, (K,S,T) 

h) vytvárať stimulačné páky na obmedzovanie vplyvov na ŽP a v prípade nedosiahnutia alebo 
neakceptovania stanovených podmienok riešiť obmedzovanie výroby s negatívnym vplyvom na 
ŽP a ekológiu prioritne u tých aktivít a subjektov, ktoré sú v kontakte s obytnou zónou, (K,T) 

i) zvýhodniť výstavbu takých nových výrobných kapacít, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné 
prostredie, (K.T)  

j) podporovať vytváranie malých a stredných podnikov, (K,T) 
k) realizovať koncepciu dopravného napojenia priemyselných zón na základný komunikačný 

systém v súlade s navrhovaným dopravným riešením s uplatnením kategorizácie a významu 
ciest, (K,T) 

l) v oblasti infraštruktúry vytvárať podmienky pre optimalizáciu využitia území priemyselných zón, 
(T)  

 
Poľnohospodárska výroba 
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V oblasti poľnohospodárskej výroby v riešenom území pôsobí od roku 1997 Agroprodukt 
Slovakia, a.s Handlová, a šesť samostatne hospodáriacich roľníkov (živočíšna výroba, chov a predaj 
domácich zvierat, husi, kačice, kurčatá). 

 
V štruktúre poľnohospodárskej pôdy sú prevládajúcimi druhmi trvalé trávne porasty. Agroprodukt 

sa v rámci svojho obvodu zameriava i na špeciálnu výrobu – ovocinárstvo, zamerané na produkciu 
jabĺk a v menšej miere aj drobného ovocia. Ovocné sady sa nachádzajú v juhovýchodnej časti  od 
intravilánu mesta na takmer 95 ha ploche. Územie je zaradené do horského výrobného typu. V zmysle 
platnej legislatívy sa v riešenom území nenachádza poľnohospodárska pôda zaradená do skupín 
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek s osobitnou ochranou. Rastlinná výroba je zameraná na 
pestovanie viacročných krmovín, silážnej kukurice, jarných a ozimných obilnín a ako špeciálne plodiny 
na menších výmerách i cukrová repa a horčica. 

 
Podmienky pre živočíšnu výrobu sú v riešenom území zabezpečené  na troch hospodárskych 

dvoroch – Horný koniec, Morovno a Pstruháre. V predchádzajúcich rokoch sa uvažovalo s likvidáciou 
hospodárskych dvorov v meste – Horný koniec a dvor Pstruháre. Náhradou malo byť vybudovanie 
novej farmy. V súčasnosti je dvor Horný koniec nevyužívaný, funkčné zostali dvory Pstruháre a 
Morovno. Živočíšna výroba v nich je zameraná na chov hovädzieho dobytka (produkcia mlieka a 
výkrm), pričom u jalovíc a mladého dobytka sa vo veľkej miere využíva pasienkový spôsob odchovu, 
keďže výmera trvalých trávnych porastov má v riešenom území významné zastúpenie.  

 
Poľné hnojiská sú situované v areáli dvora Pstruháre, pri poľnom letisku v k.ú. Morovno a tiež v 

lokalite Lány v juhovýchodnej časti k.ú. Handlová. 
 
Poľné letisko sa nachádza v k.ú. Morovno, na západnom okraji obce. V súčasnosti nie je 

využívané na svoj účel a sezónne sa používa ako spevnená plocha pre dočasné uskladnenie 
maštaľného hnoja. 

 
Poľné cesty sú v rámci riešeného územia nespevnené, hlavné trasy od hospodárskych dvorov 

Morovno a Pstruháre sú však riešené spevnením cestnými panelmi. 
 
Agroprodukt Slovakia, a.s. – poľnohospodárska prvovýroba. 
 
Samostatne hospodáriaci roľníci: 
 
Počet 6 – živočíšna výroba - chov a predaj domácich zvierat (husi, kačice, kurčatá) 
 
Regulatívy : 
 

a) hospodárne využívanie potenciálu poľnohospodárskej pôdy, disponibilných výrobných a 
ľudských zdrojov na výrobu potravín a nepotravinárskych surovín, pri rešpektovaní 
ekologických požiadaviek a potrieb ochrany krajiny, (T) 

b) zveľadenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy, ekologické hospodárenie v krajine, 
zamedzenie vstupu cudzorodých látok do potravinového reťazca (T), 

c) zachovanie poľnohospodárstva v nekonkurenčných, najmä horských oblastiach ako 
základnej podmienky rozvoja krajinotvorných, ekologických a sociálnych funkcií (T), 

d) eliminovanie negatívnych vplyvov poľnohospodárskej veľkovýroby na životné prostredie. (K) 

B.7.2.2 Potreby nových plôch výroby 

 V súčasnosti sa v riešenom území areály výroby nachádzajú v troch územno-priestorových 
celkoch. Zaberajú 43,95 ha a pracovalo v nich cca 4 500 pracovníkov v roku 2001. Na súčasných 
plochách výroby činí hustota pracovných príležitostí cca 103 p.p. na 1 ha. 
 
 V návrhu funkčného využitia územia sa navrhujú nové plochy pre priemysel v 5-tich FPB - 
funkčno-priestorových blokoch v rámci troch  urbanistických obvodov. Celková plocha navrhovaného, 
nového rozvojového územia pre funkciu priemyslu k roku 2 020 činí .................................. 24,73 ha.   
 
 Na navrhovaných rozvojových územiach pre funkciu priemyslu sa počíta s vytvorením cca  1178 
nových pracovných príležitostí v návrhovom období do roku 2020 a do budúcnosti však treba rátať s 
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tým, že hustota pracovníkov na jednotku plochy môže kolísať a môže byť nižšia alebo aj oveľa vyššia 
ako dnes a z toho možno predpokladať i vyšší počet pracovných príležitostí. 
 
 
 
 
 
 
Návrh rozvojových lokalít priemyslu k NO 2020, VO 2035  a pracovných príležitosti, tab. č. B. 7.3.2.1. :  

funkčné plochy priemyslu 
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výroba 0,52 50 26 
2-1 2-1-1 NO NOV  0,52 

OVP* 0 0 0 
výroba 8,87 50 444 

2-2-1 NO NOV 8,87 
sklad. hosp. 0 0 0 

výroba 9,92 50 496 
2-2-2 NO NOV 9,92 

OVP* 0 50 0 

výroba 7,35 50 368 

2 
Priemyselný 
obvod 

2-2 

2-2-4 VO NOV 7,35 
DTZ 0 0 0 

OVP* 2,8 120 140 
4-1 4-1-1 NO INT 5,60 

 0,00 0 0 
výroba 0,00 0 81 

4 
Dolný 
koniec 

4-2 4-2-1 NO INT 3,24 
OVP* 1,62 50 0 
výroba 1,00 100 10 

8 Morovno 8-1 8-1-6 NO NOV 1,00 
sklad. hosp. 0,00 0 0 

NO SPOLU   SPOLU 24,73   1 197 
SPOLU UO 2, 4, 8, 

VO SPOLU  SPOLU 7,35  368 

* OVP ..................... 

B.7.2.3 Potreby vymiestňovania nevhodných prevádzok a ochranné pásma 

V návrhovom období je žiaduce preveriť aktuálnosť ochranných pásiem objektov živočíšnej 
výroby, ako aj reálnu prevádzku a stavebno-technický stav jednotlivých objektov. V prípade potreby je 
nutné pristúpiť k rekonštrukcii a reprofilácii týchto objektov, prípadne k ich asanácii. 

B.7.3. Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo 

B.7.3.1 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, rekreácie, kúpeľníctva a športu 

Medzi základné dokumenty, podľa ktorých sa usmerňuje rozvoj cestovného ruchu, patrí 
Aktualizovaná rajonizácia CR. Na základe tohto dokumentu mesto Handlová je zaradené v 
Hornonitrianskej oblasti CR do IV. kategórie Prievidzskej podoblasti, ktorá je zaradená do II. kategórie. 
Pre usmernenie dlhodobého rozvoja oblasti uvedený dokument určuje nasledovné základné funkcie a 
hlavné druhy rekreačných činností. 

Oblasť celoštátneho významu, krátkodobý CR s celoročným využitím s hlavnými druhmi 
rekreačných činností - turistika, návšteva kultúrnych pamiatok, vodné športy, zimné športy, 
poľovníctvo. Samotné funkčné zameranie podoblasti na krátkodobý CR s celoštátnym významom a 
celoročným využitím, dáva predpoklad aj vytvorenia podmienok a možností krátkodobej rekreácie pre 
obyvateľstvo Handlovej, počas celého roka. 

Krátkodobé formy rekreácie sa spravidla realizujú priamo v sídle, alebo v jeho bezprostrednej 
blízkosti. Ich ťažiskom je oddych v priestoroch verejnej alebo súkromnej zelene, záhradách a vo 
voľnej prírode.  
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Víkendová rekreácia obyvateľstva bude realizovaná prevažne na plochách mimo zastavaného 
územia mesta (sídla), ktoré sú vo vhodnej časovej dostupnosti. 

 
Mesto má predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu s možnosťou rozvoja nových foriem CR, 

ktoré môžu byť aktivované na základe poznania histórie a súčasnosti miestnej priemyselnej činnosti ( 
baníctva, chemickej výroby a pod.). Nové formy sú populárne v krajinách s rozvinutým cestovným 
ruchom. Vyžaduje si to organizačné zabezpečenie, technickú pripravenosť a spropagovanie záujmu o 
exkurzie do prevádzok zariadení priemyselnej výroby a baní. Úspešnosť realizácie zámerov je 
podmienená dostatočným rozsahom, druhovosťou, atraktivitou a kvalitou poskytovaných rekreačných 
aktivít.  

Širšie rekreačné zázemie v rámci záujmového územia mesta poskytuje pre obyvateľov 
možnosti víkendovej rekreácie v rekreačných priestoroch Remata, Borová, Krištofček, Markušová, 
Púšť, Vendíny, v kúpeľnom meste Bojnice a v ostatných menších strediskách a vymedzených 
potenciálnych priestoroch, ktoré plnia funkciu výletných miest. 

Vzhľadom na meniacu sa kvalitu životného prostredia v okolí mesta je potrebné hľadanie 
možností a vytváranie podmienok pre smerovanie nárokov na rekreáciu, ale aj pre turizmus 
celoštátneho významu na území mesta využitím jeho potenciálu a väzieb širšieho rekreačného 
zázemia - horské celky (Kremnické vrchy, Strážovská hornatina, Malá Fatra). 

B.7.3.2 Kapacity, plošné nároky a lokalizácia zariadení rekreácie, kúpeľníctva a 
športu  

Prímestská rekreácia a oddych 
 
Riešenie podmienok pre krátkodobú rekreáciu, vychádza zo stanovenia výhľadových nárokov 
obyvateľov Handlovej. 
 
V závislosti od trvania a frekvencie sa krátkodobá rekreácia delí na : 
- každodennú rekreáciu, trvajúcu cca 2 hod., najviac 1/2 dňa, ktorá sa realizuje predovšetkým na 
území sídla, v jeho rekreačnej zóne, príp. v rekreačnom zázemí sídla 
- víkendovú rekreáciu, trvajúca 1-2 dni a realizuje sa v prijateľne dostupnom rekreačnom zázemí sídla. 
 
Objem a smerovanie nárokov závisí v prvom rade od veľkosti sídla a rekreačných možností. 

Predpokladané potreby pre víkendovú rekreáciu,  tab. č. B.7.4.2.1. : 

podiel z počtu obyvateľov 
víkendová rekreácia 

počet 
obyvateľov relatívne absolútne 

1 2 3 4 
Handlová r. 1992 17 835 30 % 5 351 
Handlová r. 2000 19 150 30 % 5 745 
Handlová r. 2020 19 820 30 % 5 946 
Handlová r. 2035 20 680 30 % 6 204 

Predpokladané potreby pre každodennú rekreáciu, tab. č. B.7.4.2.2. : 

Podiel z počtu obyvateľov 
Každodenná rekreácia Počet obyvateľov 

relatívne absolútne 

1 2 3 4 
Handlová r. 1992 17 835 15 % 2 676 
Handlová r. 2000 19 150 15 % 2 873 
Handlová r. 2020 19 820 15 % 2 973 
Handlová r. 2035 20 680 15 % 3 102 

 
 Nároky obyvateľov Handlovej na každodennú rekreáciu v objeme 2 973 obyvateľov k roku 2020 
sa budú realizovať v telovýchovných a športovo-rekreačných zariadeniach priamo na území mesta v 
športovo-rekreačnom areáli, v záhradkárskych osadách a rekreačnej časti sídla Nová Lehota a Horný 
koniec. K uspokojeniu potrieb a nárokov obyvateľov na realizáciu každodennej rekreácie sa navrhuje 
na území mesta a v bezprostrednom kontakte koncepcia dobudovania športovo - rekreačnej 
vybavenosti. 
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Cestovný ruch a rekreácia v širšom okolí 
 
Podmienky pre víkendovú a dlhodobú rekreáciu v navrhovanom období je potrebné riešiť v objeme 
pre cca 5 745 obyvateľov. V závislosti od rekreačného potenciálu sa realizujú v optimálnej dostupnosti 
30 - 60 km. 

 

Rekreačné priestory v okruhu 30 km,  tab. č. B.7.4.2.3. : 

rekreačný útvar druh RU význam RÚ 
voľ. CR, 

počet lôžok 
viazaný CR, 
počet lôžok 

indivd. rekr. 
počet 

objekt./lôžok 
1 2 3 4 5 6 

Ráztočno – Remata SPCR M 65 180 80 / 320 
Ráztočno – Borová ZR O 24   
Jalovec – Švogrová ZR M    
Cígeľ – Krištofíček ZR M 5 20  
Veľká Lehôtka – Markuš. CHO M   46 / 184 
Prievidza – Púšť SRCR M  214 52 / 208 
Bojnice – Vendiny SRCR O 42 700 40 / 160 
Bojnice – kúpele KM C 330 1 000  

  
SRCR – stredisko CR a rekreácie 

ZR – základňa cestovného ruchu a rekreácie 
CHO – chatová oblasť 
KM – kúpeľné mesto 

 
 Rozvoj podmienok rekreácie sa predpokladá v ťažiskovom priestore Kúpeľného miesta 
celoštátneho významu Bojnice, s liečebnými kúpeľami, zámkom, areálom ZOO a lesoparkom so 
strediskom rekreácie a CR Vendíni. V ňom sa sústreďujú liečebné rekreačné a poznávacie funkcie. 
Ich kumulácia spôsobuje v špičkách návštevnosti preťaženie týchto priestorov, čo negatívne vplýva na 
liečebné podmienky. V tomto ťažiskovom priestore sa predpokladá rozvoj smerujúci k vytvoreniu 
kvalitatívnych podmienok rekreácie a cestovného ruchu. 
 Ostatné strediská a rekreačné priestory plnia funkciu podnikovej a individuálnej chatovej 
rekreácie. Predpokladá sa ich postupná komercionalizácia, zefektívnenie ich využitia a zvýšenia ich 
kvalitatívnej úrovne. 
 
Regulatívy : 
 

a) dokompletizovanie športovo-rekreačnej vybavenosti v športovo-vybavenostnej zóne 
Pstruháre, UPC 11-6 a 11-7, so zámerom dobudovania viacúčelovej športovej haly, 
doplnením kúpaliska  vhodnými aktivitami v UPC 11-7, (K,S,D) 

b) v nadväznosti na Banskú kolóniu, využitím plôch po rekultivácií haldy strusky EHA je 
navrhované vybudovanie okrskového areálu  voľného času, trávnaté plochy pre oddych, hry a 
pod., (K,S,D) 

c) koncepčné dobudovanie mestských parkov zeleňou, oddychovým a  rekreačným vybavením 
pre rozšírenie rekreačného a oddychového  zázemia jadra mesta s možnosťou každodennej 
rekreácie, (K,S,D) 

d) na plochách stabilizačného násypu v ÚPC 2-2 je navrhovaná výstavba športovo-rekreačno-
oddychového areálu nadmestského významu (občerstvenie, ubytovanie, obchodná 
vybavenosť, zábavné aktivity, športové aktivity, golfové ihrisko, hypodrom, kondičné trasy, 
zábavný park a pod.). (S,D) 

e) transformáciu organizácie využitia záhradkárskych osád so  stanovením regulatívov využitia 
a výstavby, (K,S) 

f) trvalé skvalitňovanie a dopĺňanie športovo-rekreačnej  vybavenosti a zelene na území mesta, 
(T) 

g) cielené podporovanie skvalitnenia existujúcej vybavenosti a rekreačného prostredia, vo 
všetkých strediskách rekreácie a CR - dobudovanie športovo-rekreačnej zóny v ÚPC 11-7,  
rozšírenie o viacúčelovú halu. (S,D) 
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 Vzhľadom na nové spoločenské podmienky nie je pravdepodobný rozvoj a vznik nových plôch pre 
záhradkárčenie. Možno predpokladať skôr zmenu funkcie v prospech individuálnej bytovej výstavby a  
ich postupnú transformáciu. 
 Ďalšie aktivity na každodennú rekreáciu sa realizujú v zariadeniach základnej a športovo 
rekreačnej vybavenosti školskej (viď regulatívy z bodu 6.3.1.5. telovýchovná a športová vybavenosť). 

B.7.3.3 Koncepcia rozvoja kúpeľníctva  

 Na území mesta, v riešenom území, sa nenachádzajú zariadenia kúpeľného charakteru. 
Potenciálne zdroje termálnych vôd nie sú známe. V blízkosti riešeného územia sú známe a tradičné 
kúpele Bojnice. Do riešeného územia nezasahujú žiadne ochranné pásma termálnych, liečivých a 
iných vôd. 

B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

B.8.1. Súčasné zastavané územie obce 
 Súčasné zastavané územie mesta pozostáva zo samostatných zastavaných území mesta 
Handlová a jeho miestnych častí (pôvodných obcí), Morovno a Nová Lehota, t.z. častí katastrálneho 
územia mesta Handlová a katastrálnych území miestnych častí, vymedzeného a evidovaného 
príslušným katastrálnym úradom mesta (KÚ Prievidza) k 1.9.1999 a prípadných neskorších zmien.  
 Súčasné zastavané územie je vyznačené v grafickej časti územného plánu v hlavných 
výkresoch.  

B.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia  
Zastavané územie v návrhu ÚPD bude predstavovať zastavané územie k 1.1.1990, ktoré je 

vymedzené katastrálnym úradom, vrátane územia zaberaného navrhovanými rozvojovými zámermi a 
potrebami. 

Navrhovaná hranica rozšírenia zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti územného 
plánu v hlavných výkresoch. 

B.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH 
ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 

B.9.1. Ochranné pásma 

B.9.1.1 Vymedzenie ochranných pásiem 

Pásma hygienickej ochrany (PHO) sa zvyčajne vyčleňujú v okolí technických prvkov s cieľom 
ochrany okolia pred ich nepriaznivými účinkami. Okrem pásiem hygienickej ochrany sa v okolí 
technických prvkov vyčleňujú tiež technické a bezpečnostné pásma, cieľom ktorých je ochrana 
technických objektov pred negatívnymi vplyvmi okolia. Spoločnou črtou uvedených pásiem je limitujúci 
a obmedzujúci vzťah k rozvoju jednotlivých socio-ekonomických aktivít a z toho vyplývajúci 
obmedzujúci a limitujúci účinok využitia územia.  

Ochranné pásma vodných zdrojov : 

– pásma ochrany (PO) stanovuje podľa charakteru, významu a podmienok príslušný 
vodohospodársky orgán. PO pre vodné zdroje v obci  sú zakreslené vo výkresovej prílohe tak, ako boli 
stanovené vodohospodárskym orgánom. Podmienky pre využívanie ochranných pásiem vodných 
zdrojov stanovuje Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní 
ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v 
ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 

Pásmo  ochrany vodných zdrojov 1. stupňa. 

Pásmo ochrany 1. stupňa sa stanovuje k zabezpečeniu ochrany miesta vodného zdroja v priestoru 
miesta odberu, prípadne v priestoru akumulačného zariadenia pred možnosťou negatívneho 
ovplyvnenia alebo ohrozenia vodného zdroja, ďalej k ochrane pred negatívnymi zásahmi do 
najbližšieho okolia akumulačného zariadenia a k jeho ochrane pred poškodením, ako aj k ochrane 
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vody pred znečistením. U vodných nádrží zabezpečuje pásmo ochrany 1. stupňa aj vytvorenie 
podmienok pre dobrý vývoj akosti vody. Pre objekty získavajúce podzemné vody je to maximálne 50 
m, pri priamom odbere z vodného toku maximálne 300 m proti prúdu, 50 m po prúde a 15 m od brehu 
na každej strane. 

Pásmo ochrany vodných zdrojov 2. stupňa. 

Pásmo ochrany 2. stupňa sa stanovuje k ochrane výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti 
vodného zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Je určené predovšetkým k ochrane pred 
znečistením mikrobiologickým, toxickými látkami, látkami ovplyvňujúcimi senzorické vlastnosti vody a 
látkami inak škodlivými. PO 2. stupňa môže byť rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť s rôznymi 
podmienkami pre ich využívanie. Veľkosť sa stanovuje individuálne. 

Pásmo ochrany vodných zdrojov 3. stupňa. 

Pásmo ochrany 3. stupňa sa stanovuje k zabezpečeniu vodného zdroja povrchovej vody pred 
nepriaznivým zásahom do hydrologických a hydrogeologických podmienok obehu vody. Zahrňuje celé 
povodie nad miestom odberu. 

Zdroj fekálneho znečistenia 

Tieto ochranné pásma stanovuje hlavný hygienik na základe posúdenia stavu, podmienok a na 
podklade vnútorných smerníc. Pre lokálne zdroje znečistenia boli pre jednotlivé prevádzky stanovené 
rôzne ochranné pásma. 

Čistiareň odpadových vôd ( ČOV ). 

Ochranné pásmo od obvodu areálu mestskej ČOV vrátane územia vymedzeného pre rozšírenie je 
stanovené na 50 m.  

Živočíšne farmy. 

Ochranné pásma sú stanovené na základe maximálneho kapacitného využitia chovu hospodárskych 
zvierat v súlade s vestníkom MPVZ SSR, roč. VI. , čiastka 5 z r. 1974. Takto stanovené OP v rámci 
predmetného riešenia sú záväzné, je nutné ich rešpektovať v zmysle platnej legislatívy po schválení 
územného plánu. 
 Ochranné pásmo objektov a areálov poľnohospodárskych dvorov z dôvodu chovu hospodárskych 
zvierat a živočíšnej výroby v rámci administratívnosprávneho územia Handlová sú stanovené  
nasledovne : 
 
HD Pstruháre ....................................................................stanovené na 200 m (na zrušenie k r. 2020) 
HD Horný koniec ...............................................................stanovené na 400 m  
HD Morovno....... ...............................................................stanovené na 500 m  
 

Vzhľadom k obmedzovaniu živočíšnej výroby sa v návrhovom období predpokladá sanácia 
nevhodných a nevyužívaných objektov v zlom stavebno-technickom stave, prípadne rekonštrukcia na 
iné účely, z čoho vyplýva revízia stanovených ochranných pásiem s ich následným obmedzením. 

B.9.1.2 Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 

 Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov nezasahujú do riešeného územia. 

B.9.1.3 Ochranné pásma dopravných zariadení 

Ochranné pásma ciest 

K ochrane ciest a prevádzky na nich mimo zastavaného územia alebo v území určenému 
k trvalému zastavaniu slúžia cestné ochranné pásma. V týchto pásmach je zakázaná alebo 
obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo prevádzku na nich. Pre diaľnice je to 100 m 
od osi priľahlej osi vozovky diaľnice, pre cesty I. triedy 50 m od osi priľahlej vozovky, pre cesty II. 
triedy od osi priľahlej vozovky 25 m a pre cesty III. triedy 20 m. V zastavanom území platí pre všetky 
mestské komunikácie ochranné pásmo 6 m od okraja vozovky. V okolí úrovňových križovatiek ciest 
s inými pozemnými komunikáciami a s železnicami sú hranice cestných ochranných pásiem určené 
zvislými plochami, ktorých poloha je daná rozhľadovými trojuholníkmi ( podľa príslušnej normy ). 
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Ochranné pásma cestných komunikácií sú stanovené Cestným zákonom. 
Na komunikácie významu II. a III. triedy sa v zastavanom území uvedené OP nevzťahujú. 

Ochranné pásma železnice 

Ochranné pásmo dráh tvorí priestor po obidvoch stranách dráhy, ktoré je tvorené vnútornou a 
vonkajšou hranicou. Pre akúkoľvek stavebnú činnosť v rámci ochranných pásiem je nutné žiadať 
súhlas riaditeľstva železníc Slovenskej republiky. 

Vnútorné ochranné pásmo. 

Vnútorné ochranné pásmo tvorí zvislá plocha prechádzajúca hranicami obvodu dráhy. Tieto sú 
totožné s pozemkom dráh. 

Vonkajšie ochranné pásmo. 

Hranica vonkajšieho ochranného pásma je vymedzená zvislou plochou vedenou u celoštátnych 
dráh 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vzdialenosti hranice obvodu dráh, u vlečiek a 
železníc zvláštneho určenia 30 m od osi krajnej koľaje. 

Ochranné pásma letiska    

Ochranné pásma letiska Handlová - Morovno sú stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej 
inšpekcie zn. 1-100/1981 zo dňa 28.10.1981. 

Z vyhlásených ochranných pasiem letiska vyplývajú nasledovné obmedzenia. 

Výškové obmedzenia (stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastu a pod.) sú stanovené : 

- ochranným pásmom vzletovej roviny (sklon 2 % - 1:50) s výškovým obmedzením 443,0 až 479,0 m 
n.m. B.p.v., 

- ochranným pásmom približovacej roviny (sklon 10 % - 1:10) s výškovým obmedzením 443,0 až 
477,0 m n.m. B.p.v., 

- ochranným pásmom prechodných plôch (sklon 14,3 % - 1:7) s výškovým obmedzením 443,0 až 
477,0 m n.m. B.p.v., 
- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 477,0 m n.m. B.p.v. 
 
 Vyššie uvedené ochranné pásma letiska sú vyznačené v grafickej časti. Vlastníkom 
a správcom letiska Morovno je Agroprodukt Slovakia, s.r.o. Handlová. 
 

B.9.1.4 Ochranné pásma technickej infraštruktúry 

Ochranné pásmo vonkajšieho vzdušného elektrického vedenia :  

400 kV vzdušné vedenie - 25 m od krajného vodiča na každú stranu 
220 kV vzdušné vedenie - 20 m od krajného vodiča na každú stranu 
110 kV vzdušné vedenie - 15 m od krajného vodiča na každú stranu 
22 kV vzdušné vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu 
Rozvodňa 110/22 kV - 30 m od oplotenia objektu 
Distribučná TS 22/0,4 kV stožiarová, stĺpová - 10 m od kraja stožiaru v okruhu 

Ochranné pásmo plynovodu - na každú stranu od osi plynovodu : 

8 m pre plynovody a prípojky o DN do 500 mm, 
4 m pre plynovody a prípojky o DN do 200 mm, 
1 m pre NTL a STL plynovody a prípojky v zastavanom území obce. 
Bezpečnostné pásmo plynovodu - na každú stranu od osi plynovodu : 
10 m pri STL plynovodoch a prípojkách vo voľnom priestranstve a nezastavanom území obce, 
20 m pri VTL plynovodoch a prípojkách o DN do 350 mm. 
 
Pri NTL a STL plynovodoch a prípojkách v súvislej zástavbe obce sa bezpečnostné pásma určia 
v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu. 

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie   
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Pre hlavné vodovodné verejné rozvody a kanalizačné zberače je potrebné rešpektovať ochranné 
pásma vyplývajúce z normových požiadaviek (t.z. obojstranne min. 3 m). Na vodovodných rozvodoch 
a kanalizačných zberačoch nie je povolené realizovať stavebné objekty. Výnimky z ochranného 
pásma, resp. možnosti jeho využitia dáva správca komunikácií, alebo technických zariadení 
jednotlivých druhov infraštruktúry. Pre navrhovanú ČOV je vymedzené ochranné pásmo vzhľadom 
k predpokladanej technológii čistenia 50 m. 

B.9.2. Ostatné obmedzujúce faktory 
  
 Geopotenciál je viazaný predovšetkým na výskyt hnedého uhlia, ktorý je viazaný na vyššie 
popísané novácke súvrstvie.  
Významnejšie zásoby podzemných vôd môžu byť viazané iba na štruktúru vulkanoklastických 
sedimentov v JV časti katastra a na štrkové polohy lelovskej formácie. Zásoby viazané na aluviálne 
náplavy Nitry pokladáme vzhľadom na environmentálnu záťaž územia a zraniteľnosť podzemných vôd 
za neperspektívne. 
V území existujú zásoby geotermálnych vôd, viazané na mezozoické sedimenty podložia 
Hornonitrianskej kotliny. Vzhľadom na ochranu termálnych vôd v Bojniciach, však ich využitie nebude 
reálne. 

B.9.2.1 Chránené ložiskové územia  

V katastrálnom území Handlová sa nachádza výhradné ložisko „Handlová – hnedé uhlie (číslo 
lož. 26)“ s určeným chráneným ložiskovým územím a dobývacím priestorom „Cígeľ“ (HBP, a.s., Baňa 
Cígeľ) a výhradné ložisko „Handlová – hnedé uhlie (číslo lož. 27)“ s určeným chráneným ložiskovým 
územím a dobývacím priestorom „Handlová“ (HBP, a.s., Baňa Handlová). 

Chránené ložiskové územia - baňa Cígeľ a baňa Handlová 

Ložiskové územie hnedého uhlia 

Do riešeného územia zasahujú chránené ložiskové územia bane Cígeľ a bane Handlová :  
 
- chránené ložiskové územia bane Cígeľ, vyplývajúce z rozhodnutia OBÚ Prievidza  642/L/J/90  
- chránené ložiskové územia bane Handlová, vyplývajúce z rozhodnutia SKNV Banská Bystrica  
zn. Výst.-505/1965-inž.Fb zo dňa 11.12.1965. 
 
V rámci chránených ložiskových území sú vzmedené dobývacie priestory : 
- DP-31/2037/Ko/M 
- DP-31/2037/Ko/My/79 
- DP – Baňa Handlová. 

V zmysle § 19 banského zákona povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, 
ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať orgán príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení len so 
súhlasom obvodného banského úradu (ustanovenia § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a 
využití nerastného bohatstva, t.j. banský zákon v znení neskorších predpisov). 

V katastrálnom území mesta Handlová je evidované ložisko nevyhradeného nerastu „Nová 
Lehota – Šechvaldská dolina, stavebný kameň (andezit)“. Ložisko nevyhradeného  nerastu je 
súčasťou pozemku podľa § 7 banského zákona. 

V katastrálnom území mesta Handlová je určené prieskumné územie „Handlová – geotermálna 
energia“ (držiteľ prieskumného územia: Mesto Handlová) a prieskumné územie „Ráztočno – Remata – 
Au, Ag, Cu, Pb, Sb, Hg, Cd, Bi, Se rudy“ (držiteľ prieskumného územia je G.B.E. s.r.o., Spišská Nová 
Ves). Stavebný úrad môže v prieskumnom území vydať rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva 
podľa § 21 ods. 6 geologického zákona. 

Hranice prieskumného územia sú vyznačené v grafickej časti územnoplánovacej dokumentácii 
v zmysle § 12 ods. 4 písm. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. 
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V katastrálnom území mesta Handlová sú zaregistrované zosuvy. Výskyt zosuvných javov 
(južný, juhovýchodný, západný a severozápadný okraj mesta), je vyznačený v grafickej časti 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

B.9.2.2 Chránené územia 

V katastrálnom území mesta Handlová evidujú z hľadiska záujmov ochrany prírody tieto územia: 
 
- Prírodná rezervácia Biely Kameň. V území rezervácie platí štvrtý stupeň ochrany,  v 
ochrannom pásme rezervácie (100 m od hranice) platí tretí stupeň ochrany. 
- V k. ú. Nová Lehota registrujú 2 chránené stromy. Je to sekvoja obrovská a tis pri fare v tejto 
mestskej časti. 
- Mimo zastavaného územia evidujú v predmetnom katastri v nive rieky Handlovka severne od 
Handlovej hodnotné brehové porasty so zastúpením vŕb a jelší, ktoré tvoria z hľadiska územného 
systému ekologickej stability lokálny biokoridor. 
- Lesné komplexy v masívoch Malého Griča, Veľkého Griča, Bieleho kameňa a Predného Kľaku 
predstavujú biocentrá lokálneho aj regionálneho významu. 
- Mimo zastavaného územia evidujú aj výskyt zriedkavých mokraďových lokalít. K významným 
patria mokrade a potoky v okrajovej časti Vtáčnika, západne od  mesta. Mokrade na okraji lesných 
komplexov SV od Bieleho kameňa (1136 m.n.m.) v Šechvalskej doline a v priestore Račieho potoka. 
Niva čierneho, lutilského, šechvalského, račieho, morovnianskeho potoka a horná časť Handlovky. 
Najvýznamnejším druhom fauny, zisteným v malej mokradi v nive Šechvalského  potoka je mlok 
vrchovský (Triturus alpestris). 
- Mimo zastavaného územia evidujú v predmetnom  katastri aj hodnotné kríkové a stromové 
formácie. Nachádzajú sa jednak západne od mesta medzi zastavanou časťou a Malým a Veľkým 
Gričom, ako aj v južnej časti k. ú. medzi Handlovou a Novou Lehotou, v okolí vodnej nádrže až po 
lesné okraje. V týchto ekotónových spoločenstvách hniezdia desiatky chránených druhov vtákov, 
vrátane európsky  významných druhov: strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) a penica jarabá (Sylvia 
nisoria). 

B.9.3. Ochrana prírody a krajiny 

B.9.3.1 Chránené časti prírody 

V k.ú. Handlová sa nachádza maloplošné chránené územie.  
 
PR Biely kameň - územie predstavuje dominantný bralnatý vrchol v SSV ukončení hl. hrebeňa pohoria 
Vtáčnik. Jeho význam spočíva v dominantnosti objektu aj v ukážke rozpadu lávových prúdov a 
zriedkavého výskytu ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik. Výmera CHÚ je 
115,9 ha. 
Riešené územie nezasahuje, resp. sa v ňom nenachádza žiadne lokality sústavy NATURA 2000, ani 
chránené územie podľa medzinárodných dohovorov.  
 
Druhová ochrana prírody  
 
Jednotlivé zistené chránené druhy sú uvedené v kapitole B.15. 
 
Ochrana drevín 
 
Na území mesta Handlová v časti Nová Lehota sa v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského 
úradu v Trenčíne č. 2/1996 nachádzajú nasledovné chránené stromy: 

- Sekvoja obrovská (Sequoiadendron giganteum Lindl.) – 1 kus 
- Tis obyčajný (Taxus baccata L.) – 1 kus pri fare. 

B.9.3.2 Územný priemet systému ekologickej stability územia 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 
Metodika stanovovania biokoridorov a biocentier je založená na klasifikácii územia podľa súčasnej 
krajinnej štruktúry, použitej pri tvorbe RÚSES okresu Prievidza (Ekotrust, 1994). Základom tejto 
metodiky je posúdenie kvalitatívno-kvantitatívnych hodnôt existujúcej vegetácie a zaznamenaných 
druhov fauny, opierajúc sa o Vyhlášku MŽP SR z 28. júla 2006 Z.z. č.492/2006.  



ÚPN M HANDLOVÁ (aktualizácia 2006), zmeny a doplnky č.2, - TEXTOVÁ ČASŤ,  DIEL „A“                             01.2008 
 

 

AGS ATELIÉR, ENVICONSULT, s.r.o.                                            78/137 
 

Na celom území vplyvom klimatických podmienok prevláda skôr podhorská a horská karpatská fauna 
a flóra. Teplomilné druhy sa v k.ú. Handlová vyskytujú veľmi sporadicky na južne exponovaných 
úpätiach pohoria Žiar a bralnatých biotopoch Vtáčnika. Na takýchto lokalitách môžeme nájsť napríklad 
teplomilný dub plstnatý alebo borovicu (lom pri Remate, Kňazov kopec). Z teplomilných rastlín sú na 
úpätí Žiaru v blízkosti hranice k.ú. lokality ponikleca slovenského, muchovníka vajcovitého, chrastavca 
Kitaibeloviho, trčníka hmyzonosného, atď. (Kostický a kol., 1976). 
Z horských druhov rastlín v blízkych priľahlých bučinách vzácne rastie hviezdnatec čemericový, 
lykovec voňavý, črievičník papučka a ďalšie. Žiaľ priamo v k.ú. je veľká časť pôvodných bučín 
nahradená smrekovými porastmi, alebo boli vyťažené aj v rámci kalamít. 
Z hľadiska zoologického medzi typicky horské druhy na sledovanom území patria orešnica perlavá, 
myšiak hôrny, hlucháň, tetrov a jariabok. Prilietajú sem z priľahlých starých porastov Kremnických 
vrchov. 
Pohorie Vtáčnik je v záujmovom území porastené prevažne bukovými a smrekovými lesmi, len 
miestami jedľa, borovica, javor, smrekovec a jarabina. Na západných svahoch Veľkého Griča, 
Predného Kľaku je dobre vyvinutá bučina s typickými horskými karpatskými druhmi mäkkýšov 
(Macrogastra latestriata, Discus ruderatus, atď.). 
Bralnaté partie vystupujú na Bielom Kameni, Veľkom a Malom Griči, Kňazovom kopci, Jarabej skale, 
Prednom Kľaku a inde. Tu sa vyskytujú skalnaté spoločenstvá s niekoľkými teplomilnými druhmi. 
Kremnické vrchy sú podobné ako Vtáčnik. Pokiaľ na úpätiach sú polia, pasienky a lúky, na svahoch 
privrátených k Handlovej sú smrekové, smrekovo-bukové a v najvyšších polohách, ktoré však už do 
územia nezasahujú sú jedľové porasty. 
Z pohoria Žiar, ktoré je na svahoch privrátených k Handlovej porastené bučinami, prenikajú horské 
druhy až na okraj Hornonitrianskej kotliny. V handlovskom katastri sú na úpätí dobre vyvinuté jednak 
lužné porasty s bohatým výskytom západoeurópskych druhov (Clausilia parvula). 
V záujmovom území bola podrobne vyhodnotená malakofauna (Mollusca), vtáky (Aves), plazy 
(Reptilia) a čiastočne flóra. Boli tu zaevidované nasledovné genofondovo významné lokality fauny a 
flóry: 

• Rematská dolina: lužný porast (Salix, Alnus) pri Hraničnom potoku s ojedinelým výskytom 
vlhkomilnej malakocenózy v skúmanom území. V lokalite bolo zistených 19 druhov, z ktorých 
Daudebardia brevipes a Deroceras rodnae majú ojedinelé náleziská aj v rámci Slovenska. Na 
priľahlých dolomitoch je významné teplomilné spoločenstvo  s porastom duba plstnatého a borovice. 
Až sem zasahuje výskyt západoeurópskeho druhu Clausilia parvula. Z ďalších teplomilných druhov sú 
to Cepaea vindobonensis, Euomphalia strigella, Clausilia dubia, Cochlicopa lubricella, Granaria 
frumentum a iné. V blízkom bukovom lese sa často vyskytuje Rosalia alpinia, Prionus coriarus, 
Phaaenops knoteki, Agrillus suvorovi a iné. 

• Kňazov kopec: na južnej expozícii sú skalnaté spoločenstvá s teplomilnými druhmi. Na 
východnom svahu je zmiešaný smrekovo-bukový porast a na západnom svahu sú bučiny. 

• Mlynský potok: v prameni potoka žije významný indikátor čistej vody Bythinella austriaca. 
Malakocenózu tvoria termofilné druhy. 

• Chotárna dolina: v alúviu potoka je bohatá malakocenóza s typickými karpatskými druhmi. 
• Guľatý vrch: zvyšok pôvodnej karpatskej malakocenózy. 
• Malý Grič: bralá s porastom smreku a buka, ktoré stabilizujú labilný substrát. Je významnou 

ekostabilizačnou plochou. 
• Jarabia skala: výskyt pralesných druhov Discus ruderatus, Macrogastra latestriata vo 

zvyškoch bukového porastu. Prevahu tvoria smrečiny. 
• Kľakská dolina: ojedinelý výskyt lužných druhov v dobre vyvinutých jelšinách s porastom 

javora (Acer campestre). Je tu výskyt karpatských druhov mäkkýšov (Vestia turgida, Chilostoma 
faustinum, Trichia lubomirskii). 

• Predný Kľak: typické bučiny, značne narušené ťažbou a sekundárnymi smrekovými 
porastami. Vo vrcholovej časti sú skalnaté partie, hniezdiská Buteo buteo. 

• Pod Rizňou - pri potoku Barina sa vyskytujú pralesné karpatské druhy. 
• Veľká Kršla - výskyt pralesných karpatských druhov. 
• Veľký Gríč - výrazný bralnatý kopec s vrcholovým bukovým porastom. Na úpätí je zmiešaný 

porast buku a smreka. Len na malých plôškach je porast s javorom. 
• Biely Kameň: výskyt typických pralesných druhov citlivých na zásah človeka, ako napr. 

Discus ruderatus, Macrogastra latestriata. Žije tu aj západokarpatský endemit Cochlodina cerata. 
Celkovo na území CHPV Biely Kameň bolo zistených 10 druhov mäkkýšov. Zaujímavý je výskyt 
kalcifilného druhu Clausilia dubia. 

• Trasľavý vrch:  výrazný kopec v blízkosti intravilánu s bralnatým vrcholom a xerptermným 
svahom v blízkosti katastrálnej hranice. Plní funkciu lokálneho biocentra. 
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Lokálnym biokoridorom je tok Handlovky s jej brehovou vegetáciou. 
 
Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách: 

• zabrániť znečisteniu vodného prostredia, 
• zachovanie existujúcich brehových porastov, 
• likvidácia inváznych druhov rastlín v nive Handlovky, 
• zamedziť budovaniu MVE na rieke Handlovka, 
• podporiť rozvoj meandrov v toku južne od zastavanej časti mesta, 
• podporiť rozvoj mokraďovej vegetácie v pobrežnej zóne rieky južne od zastavanej časti 
mesta.   

B.10. KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, 
POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI 

B.10.1. Obrana štátu 
 Civilná ochrana okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri posudzovaní umiestňovania stavieb, 
využívaní územia a dodržovaní záujmov civilnej ochrany na teritóriu SR, pri územnom konaní v 
zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení 
zákona NR SR č. 444/2006 Z. z. 
 
Pri funkčnom využití územia obce a v následnej príprave výstavby zariadení pre zhromažďovanie a 
pobyt ľudí a zvierat, ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich bezpečnosť a zdravie, pri 
budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť citovaným zákonom. 
 
Podmienky pre zariadenia CO ustanovuje vyhláška MV SR c. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
je potrebné rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti. 
Stavebno-technické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, 
urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska 
potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie. 
 
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., sa určuje zaradenie územia do jednotlivých kategórií podľa 
územných obvodov obvodných úradov Slovenskej republiky. Handlová patrí do územného obvodu 
Prievidza, ktorý sa zaraďuje do II. kategórie.  
Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný orgán 
ochrany a obec. 
 
Regulatívy : 
 
a) v rámci funkčného využitia územia mesta a v následnej príprave výstavby zariadení pre 

zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat, ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich 
bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce  je potrebné sa riadiť  zákonom NR SR č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 
444/2006 Z. z., 

b) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky pre 
zariadenia CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 

c) stanoviť v rámci ÚPD Z - Územnoplánovacej dokumentácie zóny, prípadne v ÚPP podmienky 
vyplývajúce zo zákona 42/1994 a vyhlášky č. 532/2006 Z.z. 

B.10.2. Požiarna ochrana 
 Podmienky požiarnej ochrany pre riešenie vyplývajú zo zákona SNR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej 
ochrane a Vyhl. c. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
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Regulatívy : 
 
a) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky požiarnej 

ochrany pre riešenie vyplývajú zo zákona SNR c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 

Obec je povinná : 

b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ak ďalej nie je ustanovené inak; 
udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, 

c) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,  
d) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje 

vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a 
ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,  

e) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou 
zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek.  

B.10.3. Ochrana pred povodňami 
 Podmienky ochrany pred povodňami sú stanovené zákonom č. 666 / 2004 Z.z. Povodňovú 
aktivitu zabezpečuje príslušný správca vodného toku, ktorý má vypracovanú koncepciu v prípade 
ohrozenia.  
 V rámci riešeného územia sú predmetom povodňovej ochrany potenciálne záplavové územia 
v rámci inundačného územia neupravených úsekov vodných tokov.     
 Povinnosťou správcu toku je stanoviť podmienky ochrany a všetkých, subjektov podieľajúcich 
sa na príprave využitia územia riešenie ochrany v súčinnosti s príslušným samosprávnym orgánom. 
 
Regulatívy : 
  
a) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržovaní záujmov 

civilnej ochrany na teritóriu SR pri územnom konaní v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o 
civilnej ochrane obyvateľstva v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 444/2006 Z. z.  
(S,D,T),  

b) v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie zón uplatniť 
požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a 
technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. (S,T) 

B.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA 

B.11.1. Dopravné systémy 

B.11.1.1 Nadradená dopravná sieť  

 Hlavnou cestnou komunikáciou, prechádzajúcou dnes riešeným územím je cesta prvej triedy 
č.I/50, ktorá prichádza zo severu, od Prievidze a pokračuje na juh, do  Žiaru nad Hronom a ďalej na 
Zvolen. Je to cesta celoštátneho až medzinárodného významu zabezpečujúca pohyb tranzitnej 
dopravy južnou časťou Slovenska, v smere východ – západ. Cesta je súčasťou európskej siete 
s označením E 572, spájajúca diaľnicu D1 (E 50) s cestou I. triedy I/65 (E 571). 
Podľa koncepcie rozvoja dopravy v SR sa uvažuje, že vo výhľade bude v koridore cesty I/50 vedená 
ako nadradená komunikácia, cesta R2 a terajšia cesta I/50 prevezme funkciu sprievodnej 
komunikácie, s neobmedzeným prístupom vozidiel. Pre rýchlostnú cestu R2 bola spracovaná 
technická štúdia a následne aj  „Správa o hodnotení“, podľa zákona č.127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie (okt. 2004), v ktorej boli navrhnuté dva základné varianty tejto trasy. V 
priestore mesta to boli, variant „červený“, vedený západným okrajom mesta a variant "modrý", 
prechádzajúci východne od zastavanej časti mesta. Smerom na Novú Lehotu je to ešte variant 
„Handlová juh“ (zelený) a smerom na Ráztočno variant „Morovno“ (zelený). 
 Vzhľadom na skutočnosť, že v čase spracovania územného plánu nie je možné prevziať hotové 
riešenie vedenia rýchlostnej cesty, resp. preložky cesty I/50 bolo nevyhnutné v rámci predmetnej 
aktualizácie územného plánu navrhnúť riešenie, ktoré by rešpektovalo koridory vedenia cesty R2, ale 
súčasne vyhovovalo aj rozvojovým zámerom mesta. Po rokovaniach a konzultáciách s mestom a NDS 



ÚPN M HANDLOVÁ (aktualizácia 2006), zmeny a doplnky č.2, - TEXTOVÁ ČASŤ,  DIEL „A“                             01.2008 
 

 

AGS ATELIÉR, ENVICONSULT, s.r.o.                                            81/137 
 

bolo dohodnuté, že pre územný plán bude použitý variant „červený“, mierne upravený (v smerovom 
vedení), nadväzujúci v priestore Morovno na variant „zelený“. V priestore Novej Lehoty sa navrhuje 
v predmetnej aktualizácii územného plánu mesta nové vedenie trasy cesty R2, západne od obce, na 
východných svahoch úpätia pohoria Vtáčnik, s tým že v priestore „Dérerovho mlyna“ sa trasa napája 
na pôvodnú trasu, dokumentovanú v technickej štúdii. Dôvodom pre toto riešenie boli problémy 
vedenia sprievodnej komunikácie cez Novú Lehotu, ako aj neprimeraná investičná náročnosť vedenia 
cesty R2 vo svahu, v súbehu s cestou I/50. 
 
 Spojenie mesta so širším zázemím zabezpečuje aj železničná trať č.145,  Horná Štubňa - 
Prievidza, prostredníctvom železničných staníc v Prievidzi, resp. v Turčianskych Tepliciach, kde sa 
trať napája na rýchlikové trate č. 140, Nové Zámky – Prievidza a č.170, Vrútky – Zvolen. 

B.11.1.2 Organizácia dopravy a dopravné systémy   

 Pôvodná cesta  I/50, spolu s jej preložkou, vytvorí v meste základ mestského komunikačného 
systému. Preložka by mala zabezpečovať hlavne pohyb vonkajšej dopravy, ale v hraniciach mesta 
bude slúžiť aj ako hlavná zberná komunikácia. V zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych 
komunikácií, ako komunikácia funkčnej skupiny B, funkčnej triedy B1 s prevažne dopravným 
významom. Pôvodná cesta I/50 si zachová svoju dnešnú funkciu zbernej komunikácie, iba s tým 
rozdielom, že tranzitná doprava, ktorá sa dnes po nej pohybuje, sa presunie na rýchlostnú cestu R2. 
Na tieto dve komunikácie budú napojené ostatné komunikácie zabezpečujúce obsluhu jednotlivých 
funkčných zón mesta.  
 Organizácia dopravy sa výrazne zmení, doprava ktorá mestom iba prechádza (tranzitná doprava) 
sa dostane mimo centrum, ale aj mimo obytné územie. Na cestách mesta zostane iba vnútorná 
doprava a doprava cieľová a zdrojová. 

B.11.1.3 Rozvoj prepravných vzťahov a ich objem 

 Podiel medzi tranzitnou dopravou a dopravou vnútornou nie je známy, ale podľa veľkosti mesta 
sa dá predpokladať, že tranzitná doprava  prevyšuje  podiel vnútornej dopravy. 
Rozvoj prepravných vzťahov sa vybudovaním preložky cesty I/50 výrazne zmení, po preložke cesty 
I/50 sa, bude pohybovať hlavne doprava tranzitná a na pôvodnej ceste I/50 zostane iba doprava 
vnútorná a doprava cieľová a zdrojová. To znamená, že objem dopravy bude treba rozdeliť v pomere 
zodpovedajúcom jednotlivým druhom dopravy a pre výpočet výhľadového zaťaženia použiť okrem 
koeficientov uvedených v „Metodickom pokyne prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti“, 
aj koeficienty zohľadňujúce vývoj počtu obyvateľov, pracovných príležitosti, ročný obeh vozidiel a 
stupeň automobilizácie. 
 Prepravné vzťahy boli zabezpečované hlavne po ceste I/50, ktorá by mala mať prednostne 
dopravný význam, ale vzhľadom na svoju polohu slúžila aj na obsluhu mesta, nakoľko bola 
obojstranne obostavaná objektmi bytovej a občianskej výstavby. Konflikt medzi pôvodným poslaním 
komunikácie a jej dnešným využitím, odstráni navrhovaná preložka cesty.  
 Jediným zdrojom poskytujúcim obraz o objeme a zložení prepravných vzťahov v Handlovej sú 
pravidelne sa opakujúce sčítania dopravy, ktoré každých päť rokov organizuje Slovenská správa ciest 
Bratislava, prostredníctvom svojich okresných pobočiek (SSC-SÚ Prievidza). V prípade Handlovej, sú 
k dispozícií údaje z týchto sčítacích úsekov, na ceste I/50 : 

Zaťaženie zo sčítania v  roku 2005, tab. č. B.11.1.3.1. : 

nákladné osobné motorky spolu P. 
č. 

označenie 
číslo 
úseku počet vozidiel za 24 hodín 

1 2 3 4 5 6 7 
1 úsek medzi Ráztočnom a mestom 92120 1697 5579 23 7299 
2 úsek od zač. mesta po námestie     92122 1931 8837 48 10816 
3 úsek od námestia po koniec mesta 92121 1354 5863 36 7253 
4 úsek Handlová – Nová Lehota        92138 1562 3787 18 5367 

  
 Pre úseky cesty I/50, pred a za Handlovou boli použité koeficienty SSC a  pre pôvodnú cestu I/50 
sa použili koeficienty zohľadňujúce miestne podmienky. Predpokladaný podiel tranzitu bol odhadnutý 
na 53%, počet obyvateľov v roku 2020 ...........................19 750 obyv.  
koeficient ročného obehu osobných automobilov .............. 1,10    
stupeň automobilizácie v r.2020 .........................................1 : 2,5 
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Vypočítané hodnoty sú nasledovné,  tabuľka č.  11.1.3.2. : 

cesta Číslo úseku / rok Počet vozidiel za 24 hodín 

Cesta I/50 úsek 92120 ťažké vozidlá Ľahké vozidlá spolu 

1 2 3 4 5 

 rok 2010 1 782 6 050 7 832 

 rok 2015 1 884 6 498 8 382 

 rok 2020 1 969 7 283 9 252 

     

Cesta I/50 úsek 91392 (ťaž.voz) ľah.voz.)... voz/24 h 

  rok 2010 1 640 4 109 5 749 

  rok 2015 1 734 4 414 6 148 

  rok 2020 1 812 4 680 6 492 

 
 Vychádzajúc z rozdelenia v roku 2005 – 7 299 voz/24 h.(úsek 1) na tranzitnú dopravu 53 %... 
3 868 voz/24 h. a na vnútornú dopravu ... 7 299 – 3 868 = 3 431 voz/24 h., bude predpokladané 
zaťaženie pôvodnej cesty I/50 v úseku 92122 : 

v roku 2010 ... 10 816 x 47% x 1,40 =   7 117 voz/24 h. 
v roku 2015 ... 10 816 x 47% x 1,80 =   9 150 voz/24 h. 
v roku 2020 ... 10 816 x 47% x 2,40 = 12 200 voz/24 h. 

 
Pri použití podobného princípu bude predpokladané zaťaženie pôvodnej cesty I/50, v úseku 92121  
 v roku 2010 ..... 7 253 x 47% x 1,40 =   4 772 voz/24 h. 
 v roku 2015 ..... 7 253 x 47% x 1,80 =   6 136 voz/24 h. 
 v roku 2020 ..... 7 253 x 47% x 2,40 =   8 181 voz/24 h. 
 
Z uvedeného vyplýva, že realizácia preložky cesty 1/64 bude mať za následok  zníženie intenzity 
dopravy v meste, čo bude mať priaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia. 

B.11.1.4 Funkčné členenie a kategorizácia ciest 

     Funkčné členenie komunikačnej siete obce bolo navrhnuté v zmysle predchádzajúcich zásad, 
podľa Slovenskej technickej normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, kapitola 3 až 6. 
Po vybudovaní preložky cesty I/50 bude preložka po vstupe do mesta klasifikovaná ako komunikácia 
funkčnej triedy B1 s prevažne dopravným významom a so vzdialenosťou križovatiek min. 300 m, 
dnešná trasa cesty I/50 po vstupe do mesta bude klasifikovaná ako komunikácia funkčnej triedy B1 s 
dopravným významom a s čiastočnou priamou dopravnou obsluhou, so vzdialenosťou križovatiek min. 
150 m. Kategória navrhovaného zberného okružného systému sa navrhuje ako MZ 14/ 60 a kategória 
pôvodnej cesty I/50 by mala byť MZ 12/50. 
V poradí dôležitosti sú ďalšími komunikáciami : 
-  komunikácie funkčnej triedy B2 s dopravným významom radiálneho spojenia  cesty I/50 s okružným 
komunikačným systémom a s čiastočnou priamou dopravnou obsluhou, so vzdialenosťou križovatiek 
min. 150 m. Kategória navrhovaného radiálneho  systému sa navrhuje ako MZ 12/ 50.  
- komunikácie funkčnej triedy B3, na ktorých je priama obsluha neobmedzená a minimálna 
vzdialenosť križovatiek môže byť 80 m. Kategória týchto komunikácií bude MZ 8,5/ 50 u nových - 
budovaných a MZ 8,0/50 u jestvujúcich. 
 Ostatné komunikácie pre motorovú dopravu zabezpečujúce pohyb vozidiel vnútri obytných 
skupín sú klasifikované ako obslužné komunikácie,  funkčnej triedy C2 a C3, s kategóriami MO 7,5/40 
a MO 6,5/ 30. Výnimkou sú iba cesty  navrhované v lokalitách, kde by mala byť doprava ukľudnená, 
tam by mala byť použitá kategória MOU 2,75/30. Tieto cesty by mali byť doplnené prvkami pre 
upokojenie dopravy. 

B.11.1.5 Železničná doprava 

 Železničná doprava je prevádzkovaná na jednokoľajnej, neelektrifikovanej trati č.145 Horná 
Štubňa – Prievidza. Traťová rýchlosť na úseku Prievidza – Handlová je 50 km /h. Na trati je 
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zabezpečená nákladná i osobná doprava. Železničná stanica je lokalizovaná v JZ časti mesta v 
blízkosti banského podniku. V súvislosti s rozvojom mesta a klesajúcim významom banskej činnosti v 
tejto lokalite ukazuje sa potreba vybudovať aj železničnú zastávku v priamej nadväznosti na Sídlisko 
Morovno. V 300 m dostupnosti od zastávky sa nachádza viac než 6 tisíc obyvateľov. Zastávka je  
situovaná v km 17,150 železničnej trate Prievidza – Handlová. 
V súvislosti s uvedeným je možné predpokladať, že význam stanice a nákladného obvodu bude klesať 
a preto nie je potrebné pre výhľad uvažovať so záberom ďalších plôch pre potreby železničnej 
dopravy. Všetky navrhované križovania pozemných komunikácií so železničnou traťou sú navrhnuté 
mimoúrovňové okrem zachovania existujúcich, kde nie sú podmienky pre ich riešenie.  

B.11.1.6 Letecká doprava 

 Letecká doprava je v riešenom území zastúpená letiskom v Morovne, ktoré je v súčasnosti 
využívané pre poľnohospodárske potreby. Vlastníkom a správcom letiska je Agroprodukt Slovakia, 
s.r.o., Handlová. Pre budúcnosť sa uvažuje so zmenou využitia, navrhuje sa rekonštrukcia 
a modernizácia VPD, technického zariadenia a dobudovanie infraštruktúry pre možnosti využívať 
letisko ako viacúčelové, okrem agroletiska aj pre športové účely a komerčné lety malých lietadiel. 

B.11.1.7 Vodná doprava 

V riešenom území sa nenachádza vodný tok vhodný pre využitie na vodnú dopravu, ani zariadenie a 
podmienky pre vodnú dopravu. 

B.11.1.8 Hromadná doprava 

 Hromadná doprava je na území mesta prevádzkovaná v dvoch formách. Jednou formou je 
železničná doprava, druhou autobusová doprava. Železničná doprava je prevádzkovaná na trati č.145 
Horná Štubňa – Prievidza a je popísaná v kap. B 11.1.5  
 Autobusová doprava, ktorá pokrýva väčšie územie ako doprava železničná, má autobusové linky  
vedené nielen smerom do Prievidze, ale aj v opačnom smere, na Žiar nad Hronom.  
Oba druhy dopravy, cestná i železničná sú vedené v smere na Prievidzu jedným koridorom, relatívne 
úzkym údolím Handlovky. Opačným smerom sa cesty železničnej trate a cesty I/50, po ktorej je 
autobusová doprava vedená, rozchádzajú. Železnica sa stáča na východ a cesta pokračuje smerom 
na juh. 
Okrem vonkajšej autobusovej dopravy je v meste zavedená aj MHD, ktorá obsluhuje väčšiu časť 
mesta. 
V súvislosti s výstavbou tzv. „malého obchvatu“ cesty I/50, presunutie cesty z námestia k rieke, bude 
potrebné premiestniť aj zastávky v centre mesta. Dnešné vedenie liniek autobusovej dopravy zostane 
zachované aj vo výhľade, iba v súvislosti s vytvorením pešej zóny na Námestí baníkov a už uvedenou 
realizáciou „malého obchvatu“. Ich trasy bude potrebné prispôsobiť novým podmienkam. 
V rámci dopravnej koncepcie sa nepočíta s výstavbou autobusovej stanice, ale iba s odstavnými 
plochami pre nenasadené autobusy, v priestore za železničnou traťou. (Štrajková ul.) Všetky zastávky 
by mali byť vybudované ako priebežné. 

B.11.1.9 Statická doprava, parkovanie a odstavovanie vozidiel 

 Plochy pre statickú dopravu slúžia v meste v dvoch formách, ako plochy na teréne, alebo v 
individuálnych garážach.  
 Parkovaniu slúžia buď plochy vybudované pre tento účel - parkoviská, alebo uličný profil vozovky 
– státie pri obrubníku, ba  v mnohých prípadoch sa parkuje aj na zeleni. Nie všade sú parkoviská 
vybudované s nepriepustným krytom, resp. s odpovedajúcou konštrukciou vozovky, nehovoriac o 
čistení dažďových vôd z parkovísk. 
 Na odstavenie vozidiel sa využívajú v prípade rodinných domov odstavné  plochy na vlastnom 
pozemku (v garáži alebo pod prístreškom), alebo individuálne garáže stojace samostatne, alebo 
sústredené do blokov (radové garáže). Celkové bolo v Handlovej vybudovaných 1 341 individuálnych 
garáži (k 31.12.2005) a podľa vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení  pribudne v 
blízkej budúcnosti ďalších 106 individuálnych garáži (v lokalitách Morovnianska cesta, ul. Kršákova, 
ul. Mostná a Morovnianska cesta pri ZŠ).  
 Odstavné plochy slúžiace obyvateľom mesta budú i naďalej zabezpečené buď na teréne, alebo v 
individuálnych garážach. V prípade rodinných domov to bude na vlastnom pozemku, v prípade 
bytoviek vo vzdialenosti nepresahujúcej 300 m. 
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 Za predpokladu, že v roku 2020 bude počet obyvateľov 19 860 a stupeň automobilizácie 1 : 2,5 
bude potrebné mať v meste pre potreby obyvateľov :  
 
N = (19 860:2,5)x1,0 + (19 750:20)x 1,0x0,7x0,5x1,0 = 7 944 + 346 = 8 248 odstavných  a 
parkovacích miest.  
 
Pre vybavenosť  bude potrebné poskytnúť v centre mesta : 
 
N = (19 750 : 2,5) x 10% = 790 parkovacích miest, ktoré by nemali byť od centra vzdialenejšie ako 
100 m. Parkoviská by mali byť budované pri jednotlivých objektoch vybavenosti o počte, ktorý 
zodpovedá STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, čl. 16.3.9 – 13 a tab. č.20.  
Pri výpočte sa  uvažovalo s týmito predpokladmi : 
- stupeň automobilizácie ............. 1 : 2,5 
- veľkosť obce od 20 001 obyvateľov do 50 000 obyvateľov (spádové územie) 
- zóna s vyššou vybavenosťou, koef. 0,8 
- podiel IAD : ostatnej doprave = 35 : 65 
Na ich základe a podľa jednotlivých účelových jednotiek bola vypočítaná potreba parkovacích miest 
pre vybavenosť. 

Potreba parkovacích miest pre návrhové obdobie k roku 2020, tab. č. 11.1.9.1 

Označ. 
vo 

výkrese 
Zariadenie vybavenosti počet parkovacích miest 

1 2 3 
1 Gymnázium .........................................  5 p.m. 
2 SPS Handlová ...................................... 9 p.m. 
3 ZSS Obchodu a služieb .......................  14 p.m. 
   
4 Ob.ZS ................................................... 15 p.m. 
5 Nemocnica ........................................... 28 p.m. 
   
6 Hotel Baník .......................................... 28 p.m. 
7 Ubytovňa Bane Handlová .................... 50 p.m. 
8 Chata Poniklec ..................................... 8 p.m. 
9 Hotel Eden ........................................... 5 p.m. 
10 Hotel Hutira .......................................... 10 p.m. 
   
11 Dom kultúry .......................................... 62 p.m. 
12 Kulturne stredisko Morovno ................. 12 p.m. 
13 Kultúrne str. Nová Lehota ................. 6 p.m. 
   
14 Športová hala ......................... 68 p.m. 
15 Plaváreň ................................. 24 p.m. 
16 Futbalový štadión ................... 86 p.m. 

1 - 16 spolu 430 p.m. 

B.11.1.10 Cyklistická doprava 

 Cyklistická doprava nemá v meste vytvorené podmienky pre svoju existenciu, nemá vybudované 
samostatné komunikácie. Cyklistická doprava je vedená v uličnom priestore a je usmernená iba 
dopravným značením. Je včlenená do uličného profilu, spolu s ostatnou dopravou.  
Z cykloturistických trás sa Handlovej dotýka iba trasa č.19 a č.10 – z Prievidze, cez Ráztočno, Rematu 
a Sklené do Turčianskych Teplíc. (viď cykloturistickú mapu č.1 Kysuce – Horné Považie – Turiec). 
Trasa je svojou obtiažnosťou určená pre horské bicykle a je strednej obtiažnosti. 

B.11.1.11 Peší pohyb 

 Pešiemu pohybu v meste slúžia chodníky a pešie plochy. Chodníky sú vedené ako súčasť 
uličného priestoru, paralelne s vozovkami, iba v sídlisku Morovno, ale čiastočne aj v centre sú vedené 
aj samostatne.  
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Pripravované investičné zámery, ako je vybudovanie tzv.“ malého obchvatu“ a preložka cesty I/50, 
ktoré budú mať za následok vylúčenie dopravy z centra, vytvoria lepšie podmienky pre preferenciu 
pešieho pohybu. V centre by to malo byť vybudovanie pešej zóny na Námestí baníkov, ale aj mimo 
centra vytvorenie samostatných peších napojení obytných časti mesta na mestské centrum. 
V súvislosti s vybudovaním železničnej zastávky „Morovno“ bude potrebné spojiť chodníkom zastávku 
s komunikáciami sídliska.   

B.11.1.12 Vplyv dopravy na územie mesta, ochranné a hlukové pásma  

 Vplyv dopravy na obytné územie mesta je jednoznačne negatívny, intenzita dopravy na ceste I/50 
už prekročila hranicu prijateľnú z pohľadu životného prostredia. Hlukové zaťaženie, ktoré produkuje 
doprava prechádzajúca mestom po tejto ceste dnes prekračuje hodnotu 50 dB(A), povolenú pre 
obytné prostredie Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ale po vybudovaní preložky cesty I/50 sa 
pomery zmenia v prospech zdravšieho životného prostredia. 
 Poloha ciest, ako aj rozsah obytnej zástavby v jej bezprostrednej blízkosti je historickou danosťou 
a zostane aj naďalej zachovaná, preto nie je reálne v súvislosti s hlukom uvažovať o uplatnení 
urbanistických, ale ani technických prostriedkov na zníženie hluku. Je evidentné, že časť mesta 
nachádzajúca sa v priamom kontakte s uvedenými cestami je už dnes zasiahnutá nadmerným 
hlukom. Rozhodujúce zlepšenie je možné očakávať až zavedením limitov, ktoré Európska únia 
pripravuje pre rok 2010 pre produkciu exhalátov a hluku a vymiestnením cesty I/50 zo zastavaného 
územia, najmä územia funkcie bývania.  
V súčasnosti asi jediným zlepšením pre ochranu vnútorného prostredia by bola priama ochrana bytov 
riešením výmeny okien, za okná s lepšími zvukovoizolačnými vlastnosťami. 
 
 Na ochranu ciest a premávky na nich, mimo zastavaného územia, alebo územia určeného k 
zastavaniu, slúžia cestné ochranné pásma definované v Zákone o pozemných komunikáciách (Zákon 
č.135/1961zb. v znení zák.č.524/2003 Z.z.). V prípade Handlovej sa uplatnia pre cestu I/50 ochranné 
pásma 50 m iba pred a za mestom, t.z. mimo zastavaného územia.  

Ochranné pásmo železničnej trate je dané zvislou rovinou vedenou po oboch stranách trate vo 
vzdialenosti 60 m od osi krajnej koľaje. U železničných vlečiek sa táto vzdialenosť zmenšuje na 30 m.  
V rámci vymedzených funkčných území spadajúcich do tohto OP sa obmedzenia z nich vyplývajúce 
rešpektujú a umiestňovať v tomto území sa môžu len doplnkové funkcie k hlavnej funkcii (najmä pri 
funkcii bývania), a to dopravná  a technická infraštruktúra, zeleň prevažne funkcie izolačnej a pod, 
ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami OP. 

Ochranné pásma letiska sú podrobne popísané v kapitole „ B 9.1.3 Ochranné pásma dopravných 
zariadení „ a vyznačené v grafickej časti.                                                                             

B.11.2. Vodné hospodárstvo 

B.11.2.1 Odtokové pomery a protipovodňová ochrana 

Širšie územné vzťahy 
 
Mesto Handlová sa nachádza v Handlovskej kotline, v povodí toku Handlovka, v správe SVP š.p. OZ 
Povodia Váhu Piešťany, závod Topoľčany. Tok tečie intravilánom SÚ smerom na sever, potom sa 
mení smer toku na západ. Preteká obcami Ráztočno, Chrenovec, Veľká Čausa a mestom Prievidza. 
Na juhozápadnom okraji Prievidze zaúsťuje do rieky Nitra. Celková dĺžka toku Handlovky od zaústenia 
do rieky Nitra až po prameň je 33,3 km. Zregulovaných bolo 14 868 m toku, väčšinou v intraviláne 
sídiel. 
Podľa SVP SR - povodie Váhu, sa na toku Handlovky uvažovalo s výstavbou vodohospodárskej 
nádrže Prievidza, s kótou max. hladiny 305,00 m.n.m. s celkovým ovládateľným objemom 9,7 mil. m3 
a zatopenou plochou 1,09 km2 pri max. hladine. 
Na rieke Handlovka sa ďalej uvažovalo s evidovanou nádržou Ráztočno, s kótou max. hladiny 400 
m.n.m. celkovým ovládateľným objemom 18,6 mil. m3 a zatopenou plochou 1,10 km2 pri max. 
hladine. 
Na uvedené dielo bola spracovaná geologicko - expertízna správa ( Dom techniky SVTS Bratislava, 
1973 ), ktorá hodnotí profil nádrže ako nevhodný. Navrhovaný je totiž na paleogénnych piesčito-
slienitých vrstvách flyšoidného charakteru, ktoré sú veľmi náchylné na zosúvanie za prítomnosti vody. 
Priesakom vody z nádrže do okolia by došlo k narušeniu stability svahov a k vzniku rozsiahlych 
zosuvov. 
Súčasný smerný vodohospodársky plán, už so spomínanými nádržami neuvažuje, ale ich eviduje. 
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Riešené územie 

Riešené územie hydrologicky spadá do povodia rieky Nitry. Záujmovým územím a intravilánom 
sídelného útvaru Handlová preteká hlavný recipient Handlovka s nasledovnými hlavnými prítokmi : 

• Mlynský potok 
• Čižmársky potok 
• Račí potok 
• Pstruhársky potok 

 
Ďalšími sú menšie, nemenované prítoky a prítoky zo záchytných rigolov. Na južnom okraji mesta 
Handlová dochádzalo v minulosti k zosuvom pôdy, smerom do údolia Handlovky. Tento problém bol 
riešený vybudovaním stabilizačného násypu. Recipient Handlovky je v úseku násypu prevedený 
potrubím 2 x 1500 mm. Povrchové vody sú odvádzané záchytnými rigolmi do recipientu. Podzemné 
vody sú odvádzané drenážnou sústavou s hlavným drénom, vloženým v starom koryte Handlovky. V 
km 31,4 bola na rieke Handlovka vybudovaná viacúčelová nádrž - rybník s prevádzkovou hladinou 
574 m.n.m. s celkovým objemom 114 031 m3. Nádrž je situovaná na ľavej strane cesty I/50, nad 
urbanistickým obvodom č.6 "Horný Koniec ". 
Nádrž má sypanú hrádzu, so zatrávneným vzdušným svahom. Situovaná je v kotline, ktorá vznikla v 
dôsledku poklesu po banskej činnosti. Úlohou rybníka je okrem iného zabezpečiť minimálny prietok 
recipientu - Handlovky. 
 
V intraviláne mesta boli v minulosti prevedené úpravy toku smerové i stabilizačné. Technický stav 
úpravy si vyžaduje pravidelnú údržbu, čistenie a miestne rekonštrukcie. 
Tvar upraveného koryta je v jednotlivých úsekoch lichobežníkový, so sklonom svahov 1:1 alebo 1:1,5. 
Spevnenie je prevedené kamennou dlažbou. Mlynský potok je po toku Handlovky zaústený v km 
22,682 ako  pravostranný  prítok. Pod zaústením je koryto Handlovky dimenzované na Q100 = 50 
m3.s-1. 
Na zmiernenie spádu koryta Handlovky v niektorých úsekoch, bolo potrebné urobiť spádové stupne. 

• km 22,810 h = 0,9 m 
• km 22,900 h = 1,3 m 

Na prítokoch Handlovky - potokoch Čižmársky, Račí, Pstruhársky a Mlynský boli úseky v zastavanom 
území vložené do potrubia. Mlynský potok je takto upravený v dĺžke cca 100 m a Račí potok v dĺžke 
600 m. Obdobne je upravený aj Pstruhársky potok v úseku cez areál kúpaliska, SOU, až po ulicu Čs. 
armády. 

Čistota tokov 

Tok Handlovky je v celej svojej dĺžke postupne zaťažovaný znečistením a to priamo, alebo z prítokov. 
Jedná sa odvody z hospodárskych dvorov a o splachové vody z hnojísk a zo skládok a o vody z 
priamo vyústených kanalizácií a o odpadové vody z areálu SUB Baňa Handlová. Tieto vody sú 
vypúšťané z vyústenia „Pri pekárni“ a z vyústenia „pri ŠM Handlová“. 
 
V časti Morovno a Nová Lehota sa nachádzajú toky s min. prietokom. V nevyhnutnom rozsahu boli na 
nich prevedené smerové a stabilizačné úpravy. 

Návrh riešenia. 

V zastavanom území mesta je potrebné, pre navrhované zámery, hľadať riešenia na ochranu 
územia pred veľkými vodami. Pre zabezpečenie tejto požiadavky je nevyhnutné dodržať nasledovné 
zásady : 

- pôdny kryt chrániť pred vodnou eróziou uplatnením protieróznych pôdoochranných 
a lesotechnických opatrení  

- zabezpečiť realizáciu povrchových protieróznych priekop zachytávajúcich prívalové vody 
- zabezpečiť koryto vodného toku proti zosunom pôdy 
- zvýšiť úroveň starostlivosti o odvádzanie dažďových vôd z územia mesta a mestských častí 
- neupravené úseky vodných tokov riešiť s cieľom ochrany intravilánu pred veľkými vodami na 

Q100 a orné pôdy pre Q20 , pretože náhodilé zaplavenie je ekologicko-produkčne žiaduce 
- na toku rieky Handlovka je potrebné zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov, opravy 

poškodených brehov a ošetrovanie brehových porastov s cieľom zabezpečenia ochrany 
zastavaného územia 

- navrhované lokality IBV, HBV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inundačnom 
území neupraveného toku je potrebné zabezpečiť pred povodňami protipovodňovými 
opatreniami s cieľom zachovať prírodný charakter koryta toku 
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- rešpektovať ochranné pásmo min. 6 m od brehovej čiary toku Handlovka obojstranne 
a prítokov min. 4 m od brehovej čiary tokov obojstranne 

- zriaďovanie ochranných pásiem je právne zabezpečené zákonom o vodách  č. 364/2004 Z.z. 
a vyhláškou MŽP SR č. 398/2002 Z.z. 

 
 Pri jednotlivých úpravách tokov navrhujeme v rámci riešenia zachovať prírodný charakter koryta 
a brehových porastov so snahou zabezpečenia funkčnosti a skvalitnenia životného prostredia. Na toku 
rieky Handlovka je potrebné zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov, opravy poškodených 
brehov a ošetrovanie brehových porastov. Ochranné pásmo vodných tokov, potrubia je potrebné 
rešpektovať aj pri návrhu výsadby stromov. Zároveň pri riešení výsadby je potrebné brať do úvahy 
umožnenie prístupu k vodnému toku v prípade údržbových prác a povodňovej aktivite. Umiestnenie 
investičných stavieb v ochrannom pásme vodných tokov je potrebné konzultovať so správcom toku t.z. 
SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, závod Topoľčany. 

B.11.2.2 Zásobovanie vodou 

Mesto Handlová má vybudovaný vodovod, ktorý je v správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
a.s. B. Bystrica, závod Prievidza. Mesto je v súčasnosti zásobované pitnou vodou  zo skupinového 
vodovodu Handlová, ktorý zásobuje pitnou vodou obyvateľov Handlovej a Malej Čause. Účelom 
skupinového vodovodu je zabezpečiť dodávku hygienicky nezávadnej vody pre mesto Handlová a  
obec Malá Čausa. Morovno – miestna časť Handlovej má samostatný vodovod s vlastným zdrojom.  

Zdroje vody 

V skupinovom vodovode (SKV) Handlová sa využívajú z miestnych zdrojov len pramene Mlynská  
dolina, Tri studničky a Schneiderova lúka s bilančnou výdatnosťou cca 13 l.s-1. Kvalitný vodný zdroj v 
Bralskom tuneli sa nevyužíva, pretože nie je možné zabezpečiť jeho hygienickú ochranu. Väčšina 
potrieb je zabezpečovaná dodávkou vody z vodárenskej nádrže Turček (voda sa odoberá podľa 
potreby – v súčasnosti 15,0 – 20,0 l.s-1). Z uvedeného zdroja je pitná voda privádzaná skupinovým 
vodovodom Turček – Handlová – Prievidza cez vodojem Sklenné do vodojemu 4 x 1000 m3 Prievidza 
a do vodojemu 650 m3 II. tl. pásmo v Handlovej. Medzi Prievidzu a Handlovú je voda rozdeľovaná v 
prerušovacej komore pri Bralskom tuneli (max. hl. 545,55 m.n.m.) 
 
Miestna časť Nová Lehota má vlastný vodovod. 
 
Miestna časť Morovno má samostatný  vodovod s vlastným zdrojom. Správcom je StVS Prievidza. Na 
akumuláciu slúži vodojem o objeme 100 m3, ktorý je osadený na kóte 473 m.n.m.. 

Zdroje využívané na zásobovanie pitnou vodou SKV Handlová, tab.č. B.11.2.3.1. : 

Vodný zdroj Výdatnosť 
Bilančná 
výdatnosť 

(znížená o EL) 
Vodovod 

názov druh 

Kataster 
obce 

(l.s-1) 
1 2 3 4 5 6 

Mlynská dolina č.1, 2 4,6 -13,5 5,6 
Tri studničky 5,9 -15,0 5,4 

Schneiderova lúka 2,3 -17,2 2,1 
SKV 

Handlová 
Bralský tunel nemá OP a nie 
je možné ho zabezpečiť 

prame
ne 
 

Handlová 

14,0 – 40,0 12,9 

Vodný zdroj na zásobovanie pitnou vodou pre miestny vodovod Morovno, tab.č. B.11.2.3.2. : 

Vodný zdroj Výdatnosť 
Bilančná 
výdatnosť 
(znížená o EL) 

Vodovod 

názov druh 

Kataster 
obce 

(l.s-1) 
1 2 3 4 5 6 

MV Morovno Morovno 
prameň 
prameň 

Morovno 1,1 1,0 

 
Pramene Mlynská dolina 1 a 2 majú vybudované PO I. a II. stupňa: 

• PO I. stupňa prameň Mlynská dolina 1 77,5 x 58,5 m 
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   prameň Mlynská dolina 2 30,3 x 51,0 m 
PO I. stupňa je oplotené pletivom výšky 1,5 m a ostnatým drôtom v troch radoch. 
• PO II. stupňa -  je spoločné pre obidva pramene o ploche cca 34,8 ha a je zrejmé                
podľa grafickej časti 

Prameň Schneiderova lúka a Tri studničky: 
• PO I. stupňa Schneiderova lúka 90,3 x 30,6 x 67,4 x 29,5 m 

   Tri studničky  20,0 x 10,0 m 
 PO I. stupňa je oplotené drôteným pletivom, 

• PO II. stupňa sa celé nachádza na lesnom fonde a je pre obidva zdroje spoločné o ploche 
3,12 km2. 

Akumulácia vody 
Mesto má vybudovaných šesť vodojemov. Z vodojemov je vybudovaný rozvod pitnej vody po meste. 

Rekapitulácia vodojemov na území mesta, tabuľka č. B.11.2.3.3. : 

Hladiny 
Vodojem (názov) 

max. (m. n. m.) min. (m. n. m.) 
Objem (m3) 

1 2 3 4 
Remata 505,70 500,70 650 
Morovno 477,80 472,80 650 
B. Kolónia 506,10 502,10 2 x 150 

Grič 552,40 549,10 2 x 250 
Škola 459,80 456,50 2 x 250 

Nová Lehota 599,70 596,40 250 

Tlakové pásma 

Vodovodná rozvodná sieť je tvorená tromi tlakovými pásmami: 
 

• I. tlakové pásmo  390,0 – 440,0 m.n.m. 
• II. tlakové pásmo 440,0 – 480,0 m.n.m. 
• III. tlakové pásmo 480,0 – 520,0 m.n.m. 

I. tlakové pásmo 

Je zásobené pitnou vodou z dvoch smerov, teda z dvoch vodojemov. Z VDJ Morovno je zásobené 
pitnou vodou sídlisko Morovno a cez redukčný ventil sídlisko Mostná ulica. Obytné domy, ktoré sa 
nachádzajú po oboch stranách štátnej cesty a toku Handlovka sú zásobené pitnou vodou z VDJ Škola 
2 x 250 m3. 

II. tlakové pásmo 

Je zásobené pitnou vodou z VDJ Remata a Banská Kolónia a z vodného zdroja v Mlynskej doline. 
Cez sieť II. tlakového pásma sa plní VDJ I. tlakového pásma Škola. Južná časť mesta po Kremnickú 
ulicu je zásobená pitnou vodou z Mlynskej doliny, bez akumulácie cez redukčný ventil. Z VDJ Banská 
Kolónia je zásobované sídlisko Banská Kolónia a tiež je dotovaná južná časť mesta. 

III. tlakové pásmo 

Je zásobené vodou z VDJ Grič. 
 
Zásobovanie úžitkovou vodou 
 
 Dodávka vody pre Handlovskú energetiku, a.s. je riešená odberom z Handlovky na ul. 
Pekárenskej. V prípade potreby je možné uviesť do prevádzky výtlak vody s čerpaním z Rematského 
potoka.  
 Baňa Handlová má vlastný vodovodný systém, so zdrojom vody Biela skala a Barbora. Ďalším 
zdrojom sú Banské vody, ktoré sú rizikovými, hlavne z hľadiska výdatnosti. Voda je akumulovaná vo 
vodojeme 300 m3 v areáli podniku. 
  
 Vlastný vodovod, ktorý kryje potreby „Horného Dvora“, má aj Agroprodukt Handlová. 
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Prehľad o vodovodoch Handlová a Morovno za rok 2005, tab. č. B.11.2.3.4. : 

obec a miestna časť Por. 
č. 

ukazovateľ 
Merná 
jednotka Handlová Morovno 

1 2 3 4 5 
1. Voda určená na realizáciu m3 1 040 496 18 490 
2. - vlastná m3 518 678 18 490 
3. - prevzatá od SVS m3 521 818 0 
4. Voda fakturovaná m3 733 013 15 153 
5. - pre obyvateľstvo m3 592 467 9 312 
6. - pre priemysel m3 25 578 0 
7. - pre poľnohospodárstvo m3 14 997 5 440 
8. - pre ostatných m3 99 971 401 
9. Straty vody m3 243 251 2 640 
10. Straty vody % 23,38 14,28 
11. Výdatnosť vodných zdrojov min. l.s-1 18,67 0,48 
12. Výdatnosť vodných zdrojov max. l.s-1 27,16 1,33 
13. Dĺžka vodovodného potrubia km 66,8 4,50 
14. Počet vodojemov ks 6 1 
15. Obsah vodojemov m3 2 850 100 
16. Počet obyvateľov celkom obyv. 17 406 317 
17. Počet obyvateľov zás. vodou obyv. 17 370 309 
18. Špecifická potreba vody l/os. deň 164,11 163,94 
19. Spotreba vody na osobu l/os. deň 93,45 82,56 
 
Potreba pitnej vody pre návrhové obdobie k roku 2020 
 
Hydrotechnické výpočty 
 
 Potreba pitnej vody pre riešené územie bola vypočítaná podľa Úpravy  Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody 
pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov. 

Nárast potreby pitnej vody (návrh 2020) – tab č. B.11.2.3.5. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm) UO, ÚPC, FPB Počet obyv. Počet zam 
Vyb. (prac. 

príl.) m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Lokalita 1.2.1 - - 120 7,2 0,081 10,08 0,12 
Lokalita 1.3.1 - - 55 3,3 0,038 4,62 0,053 
Lokalita 1.6.1 - - - - - - - 
Lokalita 2.1.1 - 26 - 2,1 0,02 2,08 0,02 
Lokalita 2.1.2 - - - - - - - 
Lokalita 2.2.1 - 444 - 35,5 0,41 35,52 0,41 
Lokalita 2.2.2 - 496 - 39,7 0,46 39,68 0,46 
Lokalita 2.2.3 - - 30 1,8 0,021 2,52 0,029 
Lokalita 3.1.1 70 - - 12,5 0,15 17,6 0,20 
Lokalita 3.2.1 - - 125 7,5 0,087 10,5 0,12 
Lokalita 3.2.2 402 - - 72,1 0,83 100,9 1,17 
Lokalita 3.3.1 106 - - 19,0 0,22 26,6 0,31 
Lokalita 3.3.2 137 - - 24,6 0,28 34,4 0,40 
Lokalita 3.3.3 220 - - 39,4 0,46 55,2 0,64 
Lokalita 3.3.4 - - - - - - - 
Lokalita 4.1.1 - 140 - 11,2 0,13 11,2 0,13 
Lokalita 4.2.1 - 81 - 6,5 0,08 6,48 0,08 
Lokalita 5.2.1 267 - - 47,9 0,55 67,0 0,78 
Lokalita 5.2.2 - - - 0,3 0,003 0,42 0,005 
Lokalita 6.1.1 - - 7 - - - - 
Lokalita 6.2.1  - 7 - - - - 
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Lokalita 8.1.1 313 - - 48,3 0,56 96,6 1,12 
Lokalita 8.1.2 58 - - 8,9 0,10 17,9 0,21 
Lokalita 8.1.3 35 - - 5,4 0,06 10,8 0,12 
Lokalita 9.1.1 515 - - 92,3 1,07 129,2 1,50 
Lokalita 9.1.2 446 - - 79,9 0,93 111,9 1,30 
Lokalita 11.6.1 265 - - 47,5 0,55 66,5 0,77 
Lokalita 11.6.2 - - 73 19,38 0,22 27,13 0,31 
spolu - - - 632,28 7,31 884,83 10,26 
 
Potreba pitnej vody a akumulácia pre jednotlivé tlakové pásma. 
 
I. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.6. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb.+ priem.) 2 394,6 27,72 3 352,4 38,80 
Nárast (návrh 2020) 24,9 0,29 34,98 0,40 
celkom        2 419,5        28,01       3 387,4        39,2 
 
Podľa STN 73 6650 - Vodojemy je potrebný objem rovnajúci sa min. 60% maximálnej dennej potreby 
Jestvujúca akumulácia 1 150m3 
Potrebná akumulácia 2 032 m3 - potrebné dobudovať 2 000 m3 

II. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.7. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 511,6 5,92 716,2 8,29 
Nárast (návrh 2020) 131,7 1,52 168,55 1,95 
celkom 643,3 7,44 884,75 10,24 
 
Jestvujúca akumulácia 950 m3 
Potrebná akumulácia (60 % z Qm) 530 m

3 - potrebné dobudovať 0 m3 

III. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.8. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 210,4 2,44 294,6 3,41 
Nárast (návrh 2020) 199,4 2,31 264,8 3,07 
celkom 409,8 4,75 559,4 6,48 
 
Jestvujúca akumulácia 500 m3 
Potrebná akumulácia 330 m3 - potrebné dobudovať 0 m3 
 
Potreba pitnej vody a akumulácia mimo tlakového pásma. 
 

Mimo tlakového pásma – tab. č. B.11.2.3.9. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 83,5 0,97 116,9 1,35 
Nárast (návrh 2020) 39,4 0,46 55,2 0,64 
celkom 122,9 1,43 172,1 1,99 
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Nová Lehota – tab. č. B.11.2.3.10. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 49,2 0,57 98,4 1,14 
Nárast (návrh 2020) 172,2 1,99 241,1 2,79 
celkom 221,4 2,56 339,5 3,93 

Morovno – tab. č. B.11.2.3.11. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 49,5 0,57 99,0 1,15 
Nárast (návrh 2020) 62,6 0,72 125,3 1,45 
celkom 112,1 1,29 224,3 2,60 
 
Jestvujúca akumulácia 100 m3 
Potrebná akumulácia 134 m3 - potrebné dobudovať 50 m3 

Bilancia potrieb a zdrojov  – tab. č. B.11.2.3.12. :  

Max. denná v l.s-1 
             SKV Handlová 

Rok 2020 
potreby  62,2 
zdroje 13,0 
bilancia                                                - 49,2 

Bilancia potrieb a zdrojov  – tab. č. B.11.2.3.13. :  

Max. denná v l.s-1 
             Morovno 

Rok 2020 
potreby  2,6 
zdroje 1,0 
bilancia - 1,6 

Bilancia potrieb a zdrojov  – tab. č. B.11.2.3.14. :  

Max. denná v l.s-1 
             Nová Lehota 

Rok 2020 
potreby  3,9 
zdroje 0,4 
bilancia - 3,5 
 
Potreba pitnej vody pre výhľadové obdobie k roku 2035 
 
Hydrotechnické výpočty 

 
Potreba pitnej vody pre riešené územie bola vypočítaná podľa Úpravy  Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní 
vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov. 

Nárast potreby pitnej vody (výhľad 2035) – tab. č. B.11.2.3.15. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
Počet obyv. Počet zam 

Vyb. (prac. 
príl.) m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Lokalita 2.2.4 - 368 - 29,4 0,34 29,44 0,34 
Lokalita 3.3.5 335 - - 60,0 0,70 84,1 0,97 
Lokalita 4.2.2 201 - - 36,0 0,42 50,4 0,58 
Lokalita 5.1.1 429 - - 76,9 0,89 107,7 1,25 
Lokalita 5.2.3 - - - 0,3 0,003 0,42 0,005 
Lokalita 5.2.4 - - - - - - - 
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Lokalita 6.2.2 - - 32 1,92 0,022 2,69 0,031 
Lokalita 8.1.4 21 - - 3,2 0,04 6,5 0,07 
Lokalita 8.1.5 58 - - 8,9 0,10 17,9 0,21 
Lokalita 8.2.1 - - - - - - - 
Lokalita 11.6.3 - - - - - - - 
Lokalita 11.6.4 417 - - 74,7 0,87 104,6 1,21 
Lokalita 11.6.5 - - 85 20,1 0,23 28,1 0,33 
Lokalita 11.6.6 170 - - 30,5 0,35 42,7 0,49 
spolu - - -     
 
Potreba pitnej vody a akumulácia pre jednotlivé tlakové pásma. 

I. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.16. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.)        2 419,5        28,01       3 387,4        39,2 
Nárast (výhľad 2035) 36,0 0,42 50,4 0,58 
celkom        2 455,5        28,43       3 437,8        39,78 
 
Jestvujúca akumulácia 1 150m3 
Potrebná akumulácia 2 060 m3 - potrebné dobudovať 2 000 m3 

II. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.17. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 643,3 7,44 884,75 10,24 
Nárast (výhľad 2035) 143,2 1,66 200,50 2,32 
celkom          786,5         9,10      1 085,25        12,56 
 
Jestvujúca akumulácia 950 m3 
Potrebná akumulácia 650 m3 - potrebné dobudovať 0 m3 

III. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.18. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 409,8 4,75 559,4 6,48 
Nárast (výhľad 2035) 87,8 1,02 111,4 1,29 
celkom          497,6         5,77        670,8        7,77 

Jestvujúca akumulácia 500 m3 
Potrebná akumulácia 400 m3 - potrebné dobudovať 0 m3 
 
Potreba pitnej vody a akumulácia mimo tlakového pásma. 

Mimo tlakového pásma – tab. č. B.11.2.3.19. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 122,9 1,43 172,1 1,99 
Nárast (výhľad 2035) 61,9 0,72 86,8 1,00 
celkom 184,8 2,15 258,9 2,99 
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Morovno – tab. č. B.11.2.3.20. : 

Priem. denná (Qp) Max. denná (Qm)  
m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
Stav (obyv. +vyb. + priem.) 112,1 1,29 224,3 2,60 
Nárast (výhľad 2035) 12,1 0,14 24,4 0,28 
celkom 124,2 1,43 248,7 2,88 

Jestvujúca akumulácia 100 m3 
Potrebná akumulácia 148 m3 - potrebné dobudovať 50 m3 

Bilancia potrieb a zdrojov  – tab. č. B.11.2.3.21. :  

Max. denná v l.s-1 
             SKV Handlová 

Rok 2020 
potreby  67,0 
zdroje   13,0 
bilancia                                                - 54,0 

Bilancia potrieb a zdrojov  – tab. č. B.11.2.3.22. :  

Max. denná v l.s-1 
             Morovno 

Rok 2020 
potreby   2,8 
zdroje   1,0 
bilancia                                                 - 1,8 

Záver 

V rámci rozvoja mesta Handlová podľa etapizácie výstavby navrhujeme postupne rozširovať 
jestvujúcu vodovodnú sieť a zároveň ju zokruhovať. Na základe uvedených prepočtov potrieb (Q max 
= 62,2 l.s¯¹), pri návrhovom počte obyvateľov mesta k roku 2020 a (Q max = 67,0 l.s¯¹), pri 
výhľadovom počte obyvateľov vyplýva, že vlastné zdroje vody skupinového vodovodu SKV Handlová 
za predpokladu zachovania súčasnej minimálnej výdatnosti nebudú postačujúce pre predpokladaný 
nárast  obyvateľov, vybavenosti a priemyslu. SKV Handlová je v súčasnosti voči vlastným zdrojom 
deficitný a skutočná spotreba vody je zabezpečovaná dotáciou z VN Turček. Deficit voči vlastným 
zdrojom k roku 2020 a k roku 2035 pre predpokladaný nárast  obyvateľov, vybavenosti a priemyslu sa 
navrhuje pokryť dodávkou z VN Turček. Pre zásobovanie SKV Handlová  sú  využívané vodné zdroje 
z lokalít  Mlynská dolina, Tri studničky a Schneiderova lúka  v množstve Qmin= 13 l.s

-1, z toho je 
z rizikového vodného zdroja Tri studničky cca 5,4 l.s-1. V prípade havárie  na uvedenom vodnom zdroji 
je potrebné rátať s vyšším deficitom o 5,4 l.s-1. 

Vzhľadom na uvažovaný rozvoj priemyslu, vybavenosti a zvýšenie počtu obyvateľov 
v jednotlivých tlakových pásmach bol prevedený výpočet potreby pitnej vody, uvedený v tab. č. 
B.11.2.3.6.– 11. k návrhovému roku 2020 a k roku 2035 je výpočet uvedený v tab. č. B.11.2.3.15.- 19. 
Bilancia potrieb a zdrojov je uvedená v tab. č. B.11.2.3.12. až 14. k roku 2020 a k roku 2035 v tab. č. 
B.11.2.3.21. a 22. 

K návrhovému roku 2020 bude potrebné doplniť  súčasný deficit akumulácie v objeme 2 000 m3. 
S doplnením o nové tlakové pásma s vlastnou akumuláciou sa navrhuje pre  lokality v UO 3 – IV. 
tlakové pásmo  s hranicami medzi kótami 520 m.n.m – 560 m.n.m. a v UO 6 – V. tlakové pásmo 
s hranicami medzi kótami 560 m.n.m.– 600 m.n.m.  V UO 3 sa navrhuje vybudovať vodojem o objeme 
150 m3, s riešením výtlaku z vodojemu Banská Kolónia. V prípade straty vody na vodnom zdroji Tri 
studničky bude potrebné riešiť výtlak vody do vodojemu Banská Kolónia zvýšením odberu pitnej vody 
zo zdroja Turček, vybudovaním čerpacej stanice pri areáli bývalého podniku Chemika. Pre rozšírenie 
UO 5 –1, 5 –2, a 11– 6 bude potrebné dobudovať akumuláciu o 150 m3. UO č. 6 je zásobovaný 
z prívodného potrubia „spoj. Komora – Nová Lehota – VDJ Banská Kolónia“. Pre zlepšenie kvality 
dodávky pitnej vody v UO č. 6 sa navrhuje vybudovať vodojem objemu 150 m3, z ktorého bude 
zásobovaný aj FPB 9-1-1. 

Návrh akumulácie vychádza z STN 73 6650 – vodojemy, kde je doporučená veľkosť akumulácie 
60 – 100% max. dennej potreby vody. 

V UO č. 9 Nová Lehota bola vykonaná rekonštrukcia potrubnej siete I. a II. tlakového pásma, 
rekonštrukcia vodojemov V1 (20 m3), V2 (25 m3) a V3 (20 m3) a podzemných prameňov. Pre 
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zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody v III. tlakovom pásme bude potrebné vykonať 
rekonštrukciu potrubnej siete dĺžky cca 1 420 m.  

MV Morovno je voči vlastným zdrojom deficitný. Pre predpokladaný nárast počtu obyvateľov 
v miestnej časti Morovno bude potrebné doplniť vodné zdroje s výdatnosťou min. 1,8 l.s-1, s doplnením 
akumulácie pitnej vody o 50 m3. V prípade straty výdatnosti vodných zdrojov pre Morovno vplyvom 
banskej činnosti sa navrhuje zabezpečenie dodávky pitnej vody dotáciou z Ráztočna. 

Ostatné navrhované lokality výhľadového obdobia navrhujeme napojiť na jestvujúcu vodovodnú 
sieť jej rozšírením. Pri napojení nových lokalít bude potrebné posúdiť kapacity hlavných privádzačov. 

V metóde výpočtu podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 
810 z 29. februára 2000 sa uvažovalo s kvantitatívnym poklesom špecifickej potreby vody na 
obyvateľa t.z. so špecifickou potrebou vody 145 l./osoba deň-1 pre byty ústredne vykurované ,  
135 l./osoba deň-1 pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a 100 l. osoba deň-1 pre ostatné byty 
pripojené na vodovod. 

 
Regulatívy : 
 

- zabezpečiť realizáciu distribučného vodojemu objemu 2 000 m3 pri jestvujúcom vodojeme 
Remata, ( K,S ) 

- zabezpečiť riešenie akumulačných priestorov pre UO 5 – 1, 11 – 6 a 5 – 2 s kótou max. 
hladiny 530 m.n.m., objemu 150 m3 a rozvodného potrubia, ( K,S, T ) 

- riešiť rekonštrukciu potrubnej siete III. tlakového pásma v Novej Lehote, ( K,S, ) 
- zabezpečiť doplnenie akumulácie pre lokalitu – FPB 9.1.2. v rámci UO 9, ( S, T )  
- riešiť rekonštrukciu vodojemu Banská kolónia a výtlačného potrubia do vodojemu Grič, (K,S,T) 
- vybudovať vodojem na kóte max. hl. 580 m.n.m. pre zabezpečenie pitnej vody pre IV. 

tl.pásmo, čerpacej stanice pri vodojeme Banská kolónia a výtlačného potrubia do 
navrhovaného vodojemu, ( S, D, )  

- vybudovať akumuláciu pre odberateľov UO 6 a UO 9 s kótou max. hl. 625 m.n.m., objemu 150 
m3 a rozvodného potrubia, ( ,S, D ) 

- riešiť doplňujúci vodný zdroj a akumuláciu o objeme 100 m3 pre navrhovaný nárast počtu 
obyvateľov v UO 8 – Morovno,  ( K,S, T ) 

- zabezpečiť postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete, ( K,S,D, T ) 
- chrániť vodné zdroje a kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia v pásmach 

ochrany, ( T ) 
- kontrolovať kvalitu dodávanej vody, ( T ) 
- vykonávať rekonštrukcie, výmeny a opravy za účelom znižovania vysokých strát vody, ( T )  
- vytvárať podmienky a tlaky u odberateľov na racionálne nakladanie s pitnou vodou, ( T ) 
- zabezpečiť 100 % - né zásobovanie obyvateľov a domácností pitnou vodou, ( T ) 
- zabezpečiť rekonštrukciu prívodného vodovodného potrubia z VN Turček v záujme 

zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody pre mesto Handlová, ( K,S, T ) 
- vymedziť manipulačný pás pre nové rozvodné potrubia – v nezastavanom území v šírke cca 

15 m, v zastavanom území cca 4 m v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z., ( T ) 
- riešiť náhradu vodných zdrojov nachádzajúcich sa v oblasti poddolovania zo stabilného zdroja 

pitnej vody, ( S,D,T ) 
- smerovať v I. etape rozvoj mesta s nárokom na dodávku vody do lokalít s vyhovujúcim stavom 

vodovodu, bez nároku na rekonštrukciu a rozšírenie siete vodohospodárskej infraštruktúry. 
( K,S ) 

B.11.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Širšie územné vzťahy 
 

Sídelný útvar Handlová má vybudovanú kanalizačnú sieť bez väzieb na kanalizačné sústavy 
iných sídiel. Vzhľadom na problémy, vyplývajúce z nedostatočnej kapacity ČOV Handlová, sú 
problémy v kalovom hospodárstve riešené odvozom kalov na ČOV Prievidza. 
Súčasný stav 
 

Na území mesta Handlová je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť, ktorou sú odvádzané 
odpadové vody zo sídla. Na systém verejnej kanalizácie je napojený bytový fond, s počtom 17 060 
obyvateľov. Celková dĺžka jestvujúcej kanalizácie je 27 450 m. 
Kanalizácia je tvorená kmeňovou stokou a kanalizačnými zberačmi A, B, C, D, z ktorých pravostranný 
zberač "A" vytvára v nadväznosti na kmeňovú stoku  os, kanalizačnej sústavy. 
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Na zaťažení územia odpadovými vodami sa okrem bytového fondu podieľa aj niekoľko podnikov. 
Podnik HBS, Baňa Handlová má zabezpečené čistenie odpadových vôd na mechanicko-biologickej 
čistiarni. Prečistené vody sú vypúšťané do toku Handlovky, vyústením "Pri pekárni". 
Splaškové vody z časti urbanistického obvodu 3 - Banská kolónia - z úpravne a "prania uhlia" sú 
čistené mechanicko-chemickou čistiarňou. Vyčistená voda je odvádzaná potrubím cez výustný objekt 
"Pri administratívnej budove ŠM" do toku Handlovky. Potrubie odvádza aj odpadové vody z elektrárne 
a voľne vypúšťané, t.z. nepredčistené odpadové vody z pohostinstva "Pod stanicou" a z domov na 
Železničiarskej ulici. 
V urbanistických obvodoch 6 - Horný koniec, 8 - Morovno a 9 - Nová Lehota, nie je vybudovaná 
kanalizácia. Odpadové vody sú likvidované zaústením do žúmp, príp. do miestneho toku. 
Odpadové vody z mesta (sídelného útvaru) Handlová sú privádzané na čistiacu stanicu hlavným 
kanalizačným zberačom. 
Kapacita kanalizácie a ČOV je nedostatočná, čo sa prejavuje pretekaním cez odľahčovacie komory a 
nedostatočným čistiacim efektom na ČOV Handlová. 

Základné parametre ČOV  Handlová, tab.č. B.11.2.4.1. : 

Projektovaná kapacita Zaťaženie ČOV 
ČOV Povodie Recipient 

Spôsob 
čistenia množstvo 

OV m3.d-1 
EO látkové % 

hydraulické 
% 

Handlová Nitra Handlovka MB 11 232 24 336 56,7 39,6 

Základné údaje o kanalizačnej sústave a ČOV za rok 2005, tab.č. B.11.2.4.2. : 

 Ukazovateľ Merná jednotka Handlová 

1 2 3 4 

1. Počet obyv. v obciach s VK v správe StVS os 17 723 
2. Počet obyv. napojených na VK os 16 943 
3. Počet obyv. napojených na VK + ČOV os 16 943 
4. Voda odkanalizovaná tis. m3 629 
5. - domácnosti tis. m3 523 
6. - ostatní tis. m3 106 
7. Dĺžka kanalizačnej siete km 27,45 
8. Dĺžka kanalizačných prípojok km 7,13 
9. Počet kanalizačných prípojok ks 529 
10. Počet odľahčovacích objektov ks 13 
11. Vody čistené celkom tis. m3 1 501 
12. - splaškové tis. m3 522 
13. - priemyselné a ostané tis. m3 100 
14. - zrážkové tis. m3 620 
15. - cudzie (balastné) tis. m3 350 
16. - len mechanicky tis. m3 1 501 
17. - mechanicko - biologicky tis. m3 1 321 
 
Návrh riešenia 
 

Na odvodnenie a likvidáciu splaškových odpadových vôd sa navrhuje kanalizačný systém 
budovaný a rozširovaný (v súlade s ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja) podľa etapizácie rozvoja mesta. 
Kanalizačná sieť pre nové lokality IBV, HBV, vybavenosti a priemyslu sa navrhuje systémom delenej 
kanalizácie, gravitačným spôsobom. Komunálne odpadové vody budú naďalej čistené na MB ČOV 
Handlová. V rámci napojenia splaškovej kanalizácie z navrhovaných lokalít bude potrebné aktuálne 
posúdiť kapacitné možnosti jestvujúcej kanalizácie a zabezpečiť jej postupnú rekonštrukciu po 
konzultácii so StVS, OZ Prievidza.  

Problémy v odkanalizovaní mesta Handlová rieši štúdia „ Handlová – verejná kanalizácia, 
oprava, rekonštrukcia a rozšírenie stokovej siete a ČOV“. V súčasnosti je spracovaná PD pre územné 
konanie. 

Dažďové  vody  z navrhovaných lokalít sa navrhujú odvádzať dažďovou kanalizáciou pred 
vyústením do recipientu s prečistením a zachytením ropných látok v lapači olejov, pred vypúšťaním 
(výustným objektom) do najbližšieho vodného toku.  

V urbanistickom obvode 8 Morovno  sa navrhuje vybudovať systém delenej kanalizácie. 
Splaškové vody sa navrhujú odviesť gravitačne hlavným zberačom do čerpacej stanice a odtiaľ 
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výtlakom do pripravovanej kanalizačnej sústavy v Ráztočne. V súčasnosti je pripravovaná na 
realizáciu  stavba „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“, ktorou 
sa rieši výstavba a rekonštrukcia kanalizačných sietí s príslušnými objektmi v meste Prievidza a 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd aj v mestských častiach Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka , Hradec 
a v obciach Malinová, Ráztočno, Chrenovec – Brusno, Lipník, Jalovec s následným čistením na MB 
ČOV Prievidza. Dažďové vody z UO 8 Morovno sa navrhujú odvádzať dažďovou kanalizáciou na 
konci s lapačom olejov a výustným objektom do Morovnianskeho potoka. 

V urbanistickom obvode 9 Nová Lehota sa navrhuje vybudovať splašková kanalizácia 
s vlastnou mechanicko – biologickou čistiarňou odpadových vôd. Dažďové  vody  z UO 9 Nová Lehota 
sa navrhujú odvádzať dažďovou kanalizáciou s lapačom olejov pred vyústením do recipientu 
a výustným objektom  s vyústením do najbližšieho toku. 

Retrospektívne a navrhované množstvá splaškových vôd – tab. č. B.11.2.4.3. : 

Qp Qmax  
l.d-1 l.s-1 l.d-1 l.s-1 

1 2 3 4 5 
2005 3 200 100 37,04 4 480 100 51,85 
2020 3 595 500 41,61 5 003 650 57,91 
2035 3 924 400 45,42 5 452 750 63,11 

Množstvo odvádzaných splaškových vôd  – návrh 2020 ( tab. č. B.11.2.4.4.) 

UPC Max. denná (Qm - l.s
-1) Max. prietok splaškov (l.s-1) 

1 2 3 
1 – 2,3,6 0,17 0,34 
2 – 1,2 0,92 2,39 
3 –1,2,3 2,84 5,94 
4 –1,2 0,21 0,45 
6 1,99 3,98 
11 - 6 1,08 2,16 
spolu - 15,26 
8 (Morovno) 2,60 5,98 
9 (Nová Lehota) 3,91 8,60 
celkom - 29,84 

Množstvo odvádzaných splaškových vôd  – výhľad 2035 ( tab. č. B.11.2.4.5.) 

UPC Max. denná (Qm - l.s
-1) Max. prietok splaškov (l.s-1) 

1 2 3 
2 –2 1,26 3,28 
3 –3 3,81 7,77 
4 –2 0,79 1,68 
5 – 1,2 1,25 3,25 
11 - 6 3,11 6,22 
spolu - 22,20 
8 (Morovno) 2,88 6,34 
celkom - 28,54 
 
V tab.č. B.11.2.4. a 5. sú uvedené množstvá splaškových vôd z navrhovaných lokalít IBV, HBV, 
vybavenosti, priemyslu a z miestnych častí, kde nie je vybudovaná splašková kanalizácia. 
 
Regulatívy pre realizáciu zámerov odvedenia a čistenia odpadových vôd: 
 

- zabezpečiť požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd na ČOV Handlová, (K,T) 
- zvyšovať podiel napojených obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou, ( T ) 
- smerovať v I. etape rozvoj mesta do lokalít s vyhovujúcim stavom kanalizačnej siete, bez 

nároku na rekonštrukciu a rozšírenie siete vodohospodárskej infraštruktúry, (K,S) 
- koordinovať všetky rozvojové zámery na území  mesta v súlade so štúdiou odkanalizovania a 

čistenia odpadových vôd a s ohľadom na ochranu verejného vodovodu a kanalizácie, v súlade 
so zákonom č. 442/2002 Z.z., (T) 
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- zabezpečiť  postupnú rekonštrukciu nevyhovujúcich častí kanalizačnej siete za účelom oddeliť 
balastné a dažďové vody, ktoré narúšajú činnosť ČOV, (K,S,T) 

- pre trasu kanalizačnej siete navrhovanej na rekonštrukciu, resp. pre nové kanalizačné 
zberače je potrebné vytvoriť územné podmienky vo verejnom priestranstve (manipulačný pás 
v  š=10 –15 m v nezastavanom území a cca 4m v zastavanom území a výhľadové ochranné 
pásmo kanalizácie v š=1,5 m od okrajov potrubia na obe strany v súlade so zákonom č. 
442/2002 Z.z.), (K,S,T)  

- vybudovať kanalizačnú sieť na odvedenie dažďových vôd v navrhovaných lokalitách, (K,S,T) 
- pre nové lokality IBV, HBV, vybavenosti a priemyslu riešiť odvedenie splaškových vôd 

napojením na jestvujúcu kanalizačnú sieť (viď. grafickú časť), (K,S,T) 
- v urbanistickom obvode  9 ( Nová Lehota) sa navrhuje vybudovanie kanalizácie s vlastnou MB 

ČOV,  (S,D,T) 
- v UO 8 – Morovno vybudovať systém delenej kanalizácie s následným napojením splaškovej 

kanalizácie na pripravovanú stavbu „Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
v okrese Prievidza“, (S,D,T) 

- riešiť prípravu kanalizačného zberača z UO 8, t.z. miestnej časti Morovno po obec Ráztočno, 
vrátane stokovej siete Morovno a prehodnotenie kapacitu čerpacej stanice na 2. vetve 
kanalizácie, (K,S) 

- prípravu kanalizácie riešiť vrátane kanalizačných prípojok s ukončením revíznou šachtou, 
umiestnenou na hranici pozemku, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť (zdroj odpadových 
vôd), (K,S,D,T) 

- pri situovaní objektov bytovej výstavby, vybavenosti mesta je potrebné zachovať ochranné 
pásmo jestvujúcich vodohospodárskych zariadení ( pre kanalizáciu s DN do 500 mm – 1,5 m, 
DN nad 500 mm – 2,5 m od okrajov potrubia). (T) 

B.11.3. Energetika 

B.11.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou 

Súčasný stav, rozvodné stanice a vedenia VVN : 
Zdrojom elektrickej energie v okrese Prievidza je tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch 
(ENO). Elektrická stanica v Bystričanoch rozvádza elektrinu vyrobenú v ENO diaľkovými linkami 220 
kV (Križovany, Sučany, Považská Bystrica), linky 110 kV slúžia pre zásobovanie územia Hornej Nitry. 
Územie mesta Handlová je zásobované elektrickou energiou z rozvodnej stanice 110/22 kV – 
Handlová.  

Elektrické stanice (transformovne) VVN / VN, tab. č. B.11.3.1.1. : 

Názov lokality a miesto k V 
Celkový inšt. výkon 
v MVA 

Správca Poznámka 

Handlová, lok. ÚPC 2-1 pri HUB 110/22 2 x  16 SSE a.s.  
 
Rozvodná stanica je prepojená prenosovými vedeniami VVN 110 kV z troch staníc VVN. Zo stanice 
Prievidza, stanice Kremnica a stanice Rajec. 

Vzdušné vedenia VVN, tab. č. B.11.3.1.2. : 

Názov trasy od - do k V 
Číslo 
vedenia 

Správca Prevedenie Poznámka 

Prievidza - Handlová 110 L. č.7811 SSE a.s.   
Handlová - Rajec 110 L. č.7703 SSE a.s.  Odbočka Pravenec 
Handlová - Kremnica 110 L. č.7702 SSE a.s.   
 
Prenosové vedenia vzdušné  majú ochranné pásma od krajných vedení na každú stranu pre : 

- linky 110 kV – 15 m, celková šírka koridoru je cca 35 až 39 m 
- elektrické  stanice 110/22 kV – okolo stanice od oplotenia 30 m 

Súčasný stav, trafostanice a vedenia VN : 

Distribučná sieť trafostaníc 22/4,4 kV v meste Handlová a jeho záujmovom území je zásobovaná 
vzdušnými a káblovými 22 kV linkami, ktoré vyvedené z trafostanice 110/22 kV Handlová.  
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Vzdušné vedenia VN z transformovní TR 22/0,4 kV, tab. č. B.11.3.1.3. : 

Číslo vedenia k V Zásobovaná lokalita Správca Prevedenie Poznámka 

Linka č. 295 22 Handlová, sídlisko Morovno  SSE a.s.  smer Prievidza 
Linka č. 269 22 Handlová, Pstruháre SSE a.s  Smer Remata 
Linka č. 312 22 Handlová, Horný koniec SSE a.s.  smer Žiar n/H 
Linka č. 175 22 Handlová, Kunešovská SSE a.s   
Linka č. 179 22 Handlová centrum, Juh, Sever SSE a.s   
 
Rozvodné vedenia 22 kV v meste Handlová sú prevažne kábelové vedenia v zemi, hlavne na 
sídliskách hromadnej bytovej výstavby (HBV) a v starom meste. V častiach s výstavbou rodinných 
domov sú rozvody vzdušné.  
Prenosové vedenie vo vzdušnom prevedení vyžadujú ochranné pásma pre : 

- linky 22 kV – 10 m, celková šírka koridoru cca 21 m, 
- závesné kábelové vedenie od 1 kV do 110 kV, vrátane je 2 m od krajných vodičov na každú 
stranu, 
- elektrické  stanice 110/22 kV – okolo stanice od oplotenia – bez určenia, 
- transformovne stožiarovej, stĺpovej, 22/0,4 kV – 10 m od konštrukcie transformačnej stanice. 

 
V súčasnosti sa na vymedzenom území nachádzajú trafostanice murované, stĺpové, stožiarové a 
kioskové. Nakoľko údaje o ich inštalovanom výkone nie sú k dispozícii, nie je možné ani stanoviť 
celkový inštalovaný výkon v transformátoroch, ani určiť, či je uvedený počet transformačných staníc 
22/0,4 kV na zabezpečenie súčasného príkonu dostačujúci.  

Zoznam trafostaníc na území mesta Handlová, tab. č. B.11.3.1.4. : 

Por. 
číslo 

Číslo TS Názov TS, umiestnenie Typ 
Zásobovanie  
z 22 kV ved. č. 

1 2 3 4 5 
1  Ladovský stožiarová 295 
2  Náhradné pole stožiarová 269 
3  Malá hôrka stĺpová 269 
4  Banícka kolónia stĺpová 295 
5  Hladové námestie stĺpová 269 
6 908 Chemika murovaná 269 
7 907 ŽSR murovaná 295 
8 906 OÚNZ murovaná 179 
9 901 Sídlisko Juh 1 murovaná 179 
10 902 Sídlisko Juh 2 murovaná 179 
11 903 Sídlisko Juh 3 murovaná 179 
12 904 Jednota murovaná 179 
13 905 Tržnica murovaná 179 
14 911 Sídlisko Sever 1 murovaná 179 
15 912 Sídlisko Sever 2 murovaná 179 
16 913 Sídlisko Sever 3 murovaná 179 
17 914 Sídlisko Sever 4 murovaná 179 
18 921 Sídlisko Morovno, T1M murovaná 292 
19 922 Sídlisko Morovno, T2M murovaná 292 
20 923 Sídlisko Morovno, T3M murovaná 292 
21 924 Sídlisko Morovno, T4M murovaná 292 
22 925 Sídlisko Morovno, T5M murovaná 292 
23 926 Mostná MŠ, T6M murovaná 179 
24 927 Mostná sídl., T7M stožiarová 179 
25 960 Internát murovaná 179 
26 1213 Športová hala murovaná – vež. 175 
27  Gátor stožiarová 175 
28  Ulica 1, mája stĺpová 175 
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29  Pstruháre, Ovocinárstvo stožiarová 175 
30 920 Amfiteáter murovaná 175 
31  TS 120, škola stožiarová 175 
32  Kunešovská 1 stožiarová 175 
33  Kunešovská 2 stožiarová 175 
34 961 Oceľové konštrukcie murovaná 175 
35  Stabilizačný násyp stĺpová 175 
36  Horný koniec, TS 1 stĺpová 312 
37  ŠM Handlová stožiarová 312 
38  Nová Lehota, Obecná murovaná – vež. 312 
39  Čistiaca stanica stĺpová 295 
40  Čerpačka, THA stĺpová 295 
41  Morovno, Obecná stožiarová 295 
42  Morovno, Senné veže stožiarová 295 
43  Morovno, pri obchode stĺpová 295 
44 909 BILLA murovaná 179 
45  Pstruháre, Orange stĺpová 269 
46  Ponako stĺpová 175 
47  Ul. Ľ. Štúra stĺpová 175 
48  Horný koniec, TS 2 stĺpová 312 
49  Nová Lehota, pri Pošte stĺpová 312 
50  Dolný koniec stĺpová 269 

 
Záver : 
Vzhľadom na interné predpisy Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina nám jej zástupcovia odmietli 
poskytnúť ďalšie údaje, okrem vyššie uvedených s tým, že sa vyjadria až ku konceptu ÚPN mesta a 
potom sami doplnia vedenia, zariadenia a kapacity potrebné na zásobovanie navrhovaných 
rozvojových lokalít elektrickou energiou. 
 

B.11.3.2 Zásobovanie plynom 

VTL plynovody a VTL prípojky 
 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne zariadenia na výrobu vykurovacích plynov, ani ich žiadne 
zásobníky. Handlová je zásobovaná zemným plynom zo sústavy VTL plynovodov SR. Hlavným 
zdrojom zemného plynu pre riešené územie je VTL plynovod:  
•  Prievidza – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Brezno   DN 300, PN 25 

Regulačné stanice 

Jednotlivé odberateľské skupiny obyvateľstva, t.j. maloodber, veľkoodber sú zásobované zemným 
plynom z troch (3) regulačných staníc  VTL / STL / NTL 
 
Regulačná stanica UPC Výkon – m3/h Prevádzkový tlak – kPa 

RS 1 Pstruhárska 11-6 3000 2,1; 300 

RS 2 Mostná 4-1 3000 2,1; 300 
RS 3 Kunešovská 1-6 5000 2,1; 100 

 
V rámci UPC 1-4 je umiestnená doregulovacia (DRS) Cintorínska STL/NTL 403 m3/h, ktorá zásobuje 
plynom UPC 11-5 a 11-6.  
 
Miestne STL a NTL plynovody 
 
V meste sú realizované STL plynovody o celkovej dĺžke 9,3 km. NTL plynovody o celkovej dĺžke 20,5 
km.  
V riešenom území nie sú plynofikované  UO č. 5, 6, 7, 8, 9 
Orientačná ročná spotreba zemného plynu: 
a) bytový a verejný sektor  6 580 tis. m3/rok  t.z. 67% 
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b) podnikateľský sektor 1 130 tis. m3/rok   t.z. 11,5% 

c) IBV    2 121 tis. m3/rok t.z. 21,5% 
celkom     9 830 tis. m3/rok t.z. 100% 
z toho KMET a.s.   5 600 tis. m3/rok  t.z. 57% 
 
Návrh zásobovania územia mesta plynom 
 
Potreba plynu 
 
Predpokladaná potreba plynu pre návrhové obdobie rok 2020 a výhľadové obdobie rok 2035  bola 
určená podľa stanovenej orientačnej potreby tepla v tab. T1/1, T1/2 a T2/1 a návrhu zásobovania 
teplom v jednotlivých UO, s rešpektovaním existujúcej sústavy CZT KMET a HE. Vypočítané 
predpokladané potreby plynu pre všetky druhy odberu (vykurovanie, príprava TÚV, varenie, mimo 
väčších technologických procesov) sú uvedené pre jednotlivé UO a návrhové obdobia v tab. P1 a P2. 
Súčet uvedených hodnôt nedáva hodnotu zaťaženia RS, je potrebné použiť realizačný koeficient  kr , 
ktorý sa stanoví na základe predpokladaného reálneho využitia rozvojových plôch a môže mať 
hodnotu  0,3  -  0,7,  podľa ich funkčného využitia.  
 
Návrh koncepcie zásobovania plynom a návrh nových plynových zariadení 
 
Návrh koncepcie vychádza z predpokladu, že v návrhovom období v roku 2020 bude ako hlavná 
palivová základňa pre zdroje tepla ZPN. Efektívne využitie plynu je možné v UO 1,2,3, 4 a 5 
s navrhovanými  rozvojovými plochami, pri využití stávajúcich a realizácii nových plynárenských 
zariadení potrebných na bezpečnú dodávku plynu (prenosové kapacity potrubí a výkony RS). 
Navrhovaná potreba plynu pre jednotlivé navrhované funkčné plochy vyžaduje realizáciu 
nasledovných nových plynárenských zariadení: 
 
Regulačné stanice a miestne rozvody plynu 
 
Pre stanovenie potrebných výkonov RS je potrebné vykonať prepočet zaťaženia jednotlivých RS v 
plynovodnej sieti, zo zvýšenými potrebami plynu v rozvojových plochách. Pri predpokladanom 
súčasnom zaťažení RS 5000-7000m3/h  je kapacita stávajúcich RS 11 000 m3/h postačujúca pre 
rozvoj plynofikácie v návrhovom a výhľadovom období.  
Nové NTL, STL plynovody sa navrhujú pre rozvojové plochy: NTL: 3-1-1 a 3-3-1; STL 0,1 MPa: 1-3-
1,1-6-1,všetky v UO 2 a UO 5; STL 0,3 MPa: UO 3,UO 4,5-1-1 a UO 11. Pre zvýšenie prenosovej 
kapacity plynovodov sa v niektorých úsekoch podľa potreby  prevedie ich rekonštrukcia. SPP a.s. 
plánuje realizovať pre zlepšenie tlakových pomerov rekonštrukciu NTL siete na STL.  
 
Ochranné pásma plynárenských zariadení 
 
 V území je potrebné rešpektovať ochranné pásma a bezpečnostné pásma podľa zákona 
657/2004, §56 a §57. 
  
Ochranné pásma  
 
sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo – na každú stranu od osi plynovodu : 

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm 
c) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom 
nižším ako 0,4 MPa, 
d) 8 m pre technologické objekty. 
 
Bezpečnostné pásmo 
 
Je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich 
dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu, 
alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je: 
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a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na 
nezastavanom území, 
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 
c) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, 
d) pre plynovody s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, 
bezpečnostné pásma sa určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete. 
 
Vymedzenie verejnoprospešných stavieb 
 
Za verejno-prospešné stavby je možné pokladať zariadenia zabezpečujúce bezpečnú dodávku a 
prevádzku plynu jednotlivým odberateľom. 
 
Zásobovanie propán-butánom 
 
Skvapalnený vykurovací plyn propan–bután (P-B) je rovnocenný so zemným plynom. Jeho špecifické 
vlastnosti ho predurčujú na široké použitie všade tam, kde je neefektívne privádzať zemný plyn. 
V riešenom území sa P-B používa prevažne na účely varenia. Podľa „KRMOTE“ sa v území využíva 
bioplyn v spotrebe 107 000 m3/ rok. 

B.11.3.3 Zásobovanie teplom 

Súčasný stav zásobovania teplom 

 
 Zásobovanie teplom je dôležitou časťou energetickej, výrobno-zásobovacej sústavy, 
ovplyvňujúcej územný rozvoj mesta Handlová a jeho environmentálnu hodnotu. 

Dominantný subjekt v podnikaní v energetike podľa zákona č. 657/2004 je:  

a) KMET Handlová a.s. s 12 blokovými, domovými a objektovými plynovými kotolňami PK 1 – PK 11 
a PK13 s inštalovaným výkonom 37,868 MW z toho PK 4, PK 5, PK 8 s inštalovaným výkonom 
31,785 MW pre 3 818 b.j. a 11 objektov OV majú charakter centrálneho zdroja tepla (CZT). 
Tepelné rozvody tvoria 8 km distribučných sietí, 16 km predizolovaných potrubí a 114 ks 
kompaktných odovzdávacích staníc. 

b) Handlovská energetika s.r.o. (HE), do realizácie obnovy tepelného hospodárstva v roku 2004 bol 
dominantný dodávateľ tepla. V roku 2005 bola prevedená modernizácia zdroja, zmena 
inštalovaných výkonov, diverzifikácia palivovej základne: biomasa - drevoštiepka a zemný plyn. 
V roku 2005 bola výroba tepla 91 623 GJ a v prvom polroku 2006 31 309 GJ.  

c) Ostatné zdroje tepla, ktoré neslúžia na podnikanie v tepelnej energetike: Bytové domy, IBV, OV, 
drobné výrobné prevádzky patria do sústavy decentralizovaného zásobovania teplom (DZT).  

 
Orientačná potreba tepla v roku 2005: GJ/rok 
 

 KMET        GJ/ rok HE GJ/ rok Ostatné GJ/ rok Celkom       GJ/rok 

Byty 3870 b.j.; 146 755 - 742 b.j.  37 100 4 612 b.j.; 183 855 

Verejný 
sektor 

29 100 - 10 900 40 000 

podnik. 
sektor 

- 91 625 11 645 103 270 

IBV - - 111 905 111 905 
Spolu 175 855 91 625 171 550 439 030 

v % 40 21 39 100 

 
Z celkovej potreby tepla 439 030 GJ/rok je 61% t.z. 267 805 GJ/rok, zabezpečených zemným plynom, 
z toho KMET 175 855 GJ/rok t.z. 66%. V riešenom území sa v súčasnosti nevyužíva ZPN na výrobu 
tepla a el. energie v kogeneračných jednotkách. Súčasná prevádzka tepelných zariadení je dobrá. 
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Návrh zásobovania teplom 

 V zmysle nariadenia vlády SR č. 528/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 2001 a schválenej Koncepcie rozvoja mesta  v oblasti tepelnej 
energetiky (KRMOTE) navrhuje sa nasledujúce riešenie: 

 
- kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať i inovovať už vybudované systémy 

CZT ( KMET,HE), využiť možnosť prepojenia HE s tepelným okruhom PK 1,  
-   využitím kompetencie mestského úradu preskúmať možnosť budovania kogeneračných zdrojov 

na výrobu elektriny a tepla, 
- ako hlavnú palivovú základňu v sústave decentralizovaného zásobovania teplom (DZT) uvažovať 

zemný plyn, 
- vo zvýšenej miere využívať dostupné obnoviteľné a druhotné zdroje energie ako lokálnych 

doplnkových zdrojov systémovej energetike, 
- v lokalitách neefektívnych na plynofikáciu využívať aj elektrickú energiu a využitie miestnych 

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

 -  pri výstavbe nových zdrojov tepla dodržať požiadavky neohrozenia verejných záujmov a emisných 
limitov, 

 -   rešpektovať KRMOTE v zmysle zákona č.657/2004 §31. 
 
 Potreba tepla pre jednotlivé urbanistické obvody UO bola stanovená pre odberateľské skupiny 
byty, vybavenosť a rekreácia, priemysel  a jej orientačné hodnoty v rozvojových plochách UPC a FPB  
sú uvedené v tab. T1/1 – T1/2, pre návrhový rok 2020 a v tab. T 2/1 pre výhľadový rok 2035 a 
vyznačené v grafickej časti na výkrese riešenia energetiky.  
Potreba tepla bola určená podľa STN 383350, STN 730540-2. V bilanciách tepla je uvažované aj s 
potrebou tepla na prípravu TÚV a s úsporou tepla v stávajúcich objektoch, modernizáciou 
vykurovacích systémov, znižovaním tepelných strát obvodovým plášťom, zvyšovaním náročnosti na 
bývanie a podobne.  
  
 Súčet orientačných tepelných príkonov a ročných potrieb tepla stanovených pre jednotlivé 
FPB nemôže vyjadrovať celkový prírastok potrieb tepla v jednotlivých ÚPC a UO a v návrhových 
obdobiach, pretože navrhované funkčné plochy predstavujú maximálny možný územný rozvoj 
riešeného územia mesta Handlová. Reálna hodnota celkového prírastku potrieb tepla sa stanoví 
korekciou realizačnými koeficientmi krb (byty), krv (vybavenosť, rekreácia) a krp (priemysel). Reálna 
hodnota uvedených realizačných koeficientov sa stanoví individuálne podľa známeho reálneho 
rozvojového programu mesta. 
 
 Z celkového navrhovaného tepelného zaťaženia rozvojových plôch v návrhovom roku 2020  
19 MW je 9,185 MW, 48,3% pre bývanie, 5,235 MW, 27,6% pre vybavenosť a rekreáciu a 4,580 MW, 
24,1% pre priemysel, vo výhľadovom roku 2035  6,805 MW je 5,135 MW, 75,5% pre bývanie, 0,390 
MW, 5,7% pre vybavenosť a rekreáciu a 1,280 MW, 18,8% pre priemysel. 
 Pri možnom trende decentralizácie energetiky je potrebné počítať s tým, že významnejšiu 
úlohu na trhu budú preberať mikrozdroje (využívajúce fosílne i obnoviteľné energie, ako sú 
kogeneračné jednotky a malé plynové elektrárne, ale i väčšie paroplynové zariadenia. Očakáva sa tiež 
rozvoj sietí malých, počítačmi koordinovaných zdrojov. Uvedený predpokladaný trend môže byť 
vhodným doplnením  riešenia navrhovaného KRMOTE prípadne s ním koordinujúci. Preto je potrebné 
pre tieto energetické zariadenia s väčším tepelným výkonom uvažovať s plochami v UO s väčším 
tepelným zaťažením (UO 1,UO 2 ,UO3 ) a zaradiť tieto medzi plochy verejnoprospešných stavieb.  

   Pre sústavu DZT z KRMOTE vyplýva, že okrem hlavného zdroja zemný plyn  je možné reálne  
využiť slnečnú energiu ako doplnkový zdroj, geotermálnu energiu ako hlavný aj doplnkový zdroj, 
tepelné čerpadlá ako hlavný aj doplnkový zdroj a tiež biomasu /drevená hmota/, bioplyn ako hlavný 
zdroj tepla. Využívanie obnoviteľných zdrojov je veľmi nízke a sporadické. Závisí na ochote a 
potrebách investorov. Alternatívne je možné ich využiť ako náhradu primárneho paliva ZPN v UO 2 ( 
biomasu) a  UPC 7-1 (geotermálnu energiu). 

Ochranné pásma 

 Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma podľa § 36, zákona č. 
657/2004 Z.z.  
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Primárny rozvod po OS  
a) v zastavanom území na každú stranu 1m 
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m podľa určenia držiteľa 

povolenia na rozvod tepla  
 
OS tepla 
a) 3m kolmo na oplotenú alebo obmurovanú hranicu objektu stanice 
 
Rozvod tepla za OS 
a) v zastavanom území na každú stranu 1m 
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3m a na druhú stranu 1m podľa určenia držiteľa 

povolenia na rozvod tepla 

Vymedzenie verejnoprospešných stavieb 

 Za verejnoprospešné stavby je možné pokladať zariadenia zabezpečujúce výrobu a rozvod 
tepla. 

B.11.3.4 Ostatné druhy energie 

Podľa vypracovanej a schválenej „koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky“, okrem 
hlavných druhov využívanej energie (elektrická energia, zemný plyn ,tuhé a tekuté palivá )  je možné 
reálne  využiť na území mesta aj ostatné netradičné druhy energie. Slnečnú energiu ako doplnkový 
zdroj, geotermálnu energiu ako hlavný aj doplnkový zdroj, tepelné čerpadlá ako hlavný aj doplnkový 
zdroj a tiež biomasu (drevená hmota) a bioplyn ako hlavný zdroj tepla. Využívanie obnoviteľných 
zdrojov je veľmi nízke a sporadické. Závisí na ochote a potrebách investorov. 

 Využitie obnoviteľných zdrojov palív a energie je nasledovné: 

- Biomasa, drevoštiepky sa využívajú v HE v zdroji tepla s výkonom 3 MW. 
- Bioplyn v súčasnosti 107000 m3/rok 
- Geotermálna energia, vrt FGHn – 1 má energetický potenciál 0,2 MW a využiteľné teplo 6 390 

GJ/rok – možné využitie v objekte plavárne, UPC 7-1. Slnečná energia, energetický potenciál 
dopadajúci na mesto s rozlohou 50,75 km2 je 200,9 PJ. Vzhľadom na technické a konštrukčné 
možnosti je vhodné ju využiť ako doplnok zariadenia na výrobu tepla pre IBV a menšie 
prevádzkové budovy 

- Veterná energia, mesto patrí k málo veterným oblastiam preto sa s neuvažuje s využitím energie 
vetra. 

 
Mesto môže v zmysle zákona č.657/2004, o tepelnej energetike iniciovať vypracovanie projektov na 
získanie podporných finančných fondov (napr. z EU) na účinnejšie a efektívnejšie využívanie 
netradičných, obnoviteľných zdrojov energie . 

B.11.4. Telekomunikačné a informačné siete 

B.11.4.1 Telekomunikácie 

Najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v SR je T - com, a.s. (bývalé Slovenské 
telekomunikácie - Slovak telecom, a.s.), ktoré prevádzkujú telekomunikačnú sieť pokrývajúcu celé 
územie SR.  
Mesto Handlová patrí do primárnej oblasti (PO) Prievidza. PO Prievidza je napojená na sekundárne 
centrum Banská Bystrica, patrí do sekundárnej oblasti (SO) Banská Bystrica.  
 
Digitalizácia okresu sa začala uskutočňovať v prvom polroku 1996, spustením do prevádzky digitálnej 
ústredne Alcatel 1000 S12.  
V meste Handlová sa koncom 90- tych rokov uskutočnili rekonštrukcie telefónnych rozvodov - 
mestskej telefónnej siete: Ulica 29. augusta, Mostná, Nová Lehota s pripokládkou MOK, a jej 
digitalizácia - umiestnenie RSU v budove pošty, jej prepojenie s ústredňou v Prievidzi pomocou 
optického kábla.  
RSÚ (vzdialená účastnícka jednotka) je koncentrátor účastníckych vedení, ktorý umožňuje určitému 
počtu účastníkov (512 – 2000) v danej lokalite využívať vlastnosti materskej digitálnej ústredne. 
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Bližšie údaje o stave telekomunikácií (o kapacitnom využití a stupni telefonizácie) na území mesta, 
ako aj o rozvojových zámeroch, sa nepodarilo od  ich prevádzkovateľa získať.  
Poskytnuté však boli údaje o trasách diaľkových káblov, ako aj o trasách podzemných telefónnych 
vedení na území mesta. Tieto údaje s obsahom grafickej časti . 
 
Pre vyššie uvedené dôvody nie sme schopní posúdiť kapacity  RSU (celkovú a voľnú), rovnako ani 
kapacity  MTS.  
 
Mestom prechádza diaľkový optický kábel Prievidza - Žiar nad Hronom. 
 
Návrh ÚPN uvažuje s kapacitami (bývanie, občianska vybavenosť, rekreácia a priemysel) pre obdobie 
návrhové (do r. 2020) a výhľadové (do r. 2035).  
V rámci urbanistických obvodov sú navrhované nové funkčné priestorové bloky, prípadne je navrhnutá 
intenzifikácia stávajúcich. 

Kapacity FPB sú určené ich funkciou : 

- bývanie: - počet bytových jednotiek ,  
- vybavenosť, rekreácia a priemysel (výroba, skladové hospodárstvo, obchodno-výrobné 
prevádzky,...): priemerná podlažná plocha a počet pracovných miest. 
 
Pre bytové jednotky sa uvažuje so stupňom telefonizácie 1,5 pri predpokladanom rozvoji dátových 
služieb. 
Pre objekty občianskej vybavenosti, rekreácie a priemyslu (výroba, skladové hospodárstvo, obchodno-
výrobné prevádzky,) nie je známa podrobnejšia špecifikácia, nie je určený druh a počet. Počet nových 
telefónnych staníc vychádzal z počtov pracovných miest: 
Vybavenosť: 1 telef. stanica / 5 prac. miest   
Rekreácia: 1 telef. stanica / 10 prac. miest   
Priemysel: 1 telef. stanica / 25 prac. miest   
 
NÁVRHOVÉ OBDOBIE – K ROKU 2020 
 
FPB 1.2.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    60   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     90  
Vybavenosť:        120 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc: 
     24 
FPB 1.3.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        55 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     11 
 
FPB 2.1.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         26 
Počet nových telefónnych staníc:     2 
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FPB 2.2.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         444 
Počet nových telefónnych staníc:     18 
 
FPB 2.2.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         496 
Počet nových telefónnych staníc:     20 
 
FPB 2.2.3       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        30 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     6 
 
FPB 3.1.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    17   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          17 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     26  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 3.2.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        125 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     25 
 
FPB 3.2.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    134   
Spolu          134 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     201  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
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FPB 3.3.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    27   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          27 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     41  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 3.3.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    34   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          34 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     51  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 3.3.3       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    55   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          55 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     83  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 4.1.1.      
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         140 
Počet nových telefónnych staníc:     6 
 
FPB 4.2.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         81 
Počet nových telefónnych staníc:     4 
 
FPB 5.2.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    67   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          67 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     101  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
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FPB 6.1.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        7 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     1 
 
FPB 6.2.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        7 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     1 
 
FPB 6.2.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        32 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     3 
 
FPB 8.1.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    78   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          78 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     117 
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 8.1.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    15   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          15 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     23  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 8.1.3      
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    9   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          9 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     14  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
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FPB 9.1.1      
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    129   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          129 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     194 
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 9.1.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    111   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          111 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     167  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 11.6.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    66   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          66 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     99  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 11.6.2      
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        73 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     5 
 
Je potrebné uvažovať pre obdobie návrhu do r. 2020 s nasledovným nárastom počtu účastníkov mts: 
1207 pre bytové jednotky a 126 pre vybavenosť. 
 
VÝHĽADOVÉ OBDOBIE – K ROKU 2035 
 
FPB 2.2.4       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         368 
Počet nových telefónnych staníc:     141 
 
FPB 3.3.5       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    84   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          84 b.j. 
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Počet nových telefónnych staníc:     126  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 4.2.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    50   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          50 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     75  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 5.1.1       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    107   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          107 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     161  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 6.2.2       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        32 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     3 
 
FPB 8.1.4       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    5   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          5 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     8  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 8.1.5       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    15   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          15 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     23  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 11.6.4       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    104   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          104 b.j. 
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Počet nových telefónnych staníc:     156 
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
FPB 11.6.5       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    0   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          0 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     0  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        85 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     6 
 
FPB 11.6.6       
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:    42   
  Hromadná bytová výstavba:    0   
Spolu          42 b.j. 
Počet nových telefónnych staníc:     63  
Vybavenosť:        0 prac. miest 
Rekreácia:        0 
Výroba:         0 
Počet nových telefónnych staníc:     0 
 
Je potrebné uvažovať pre obdobie výhľadu do r. 2035 s nasledovným nárastom počtu účastníkov mts: 
612 pre bytové jednotky a 150 pre vybavenosť. 
 
Návrh rozvoja 
 
Návrh napojenia nových častí mts uvažuje s napojením na stávajúcu mts, prípadne s predĺžením mts 
do nových FPB a s rozšírením mts v FPB, v ktorých sa uvažuje intenzifikácia jeho využitia. 
 
Všeobecne sa dá povedať, že je potrebné venovať pozornosť vlastnej mts: dokončiť výmenu starých 
Al káblov, budovanie hviezdicovej siete zemným vedením.   
 
Vzhľadom na prebiehajúce zmeny v legislatíve (uvoľnenie prístupu k telekom. sieťam, možnosť 
poskytovať dátové aj hlasové služby aj inými spoločnosťami, ...), ale najmä na prudký technický rozvoj 
v oblasti telekomunikácií, je možné len zadefinovať hlavné úlohy pre túto oblasť: 
- zvyšovať postupne kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň telekomunikačných služieb, 
- zabezpečiť kvalitu telekom. siete vhodnú pre prenos dát - postupný presun ťažiska 
telekomunikačných služieb z hlasových na dátové služby.   
 
Pri riešení podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie (ÚPN-Z), urbanistickými štúdiami, bude 
potrebné do grafickej časti územného plánu zapracovať koridory pre telekomunikačné siete, určiť  
miesta pripojenia rozvojových lokalít na mts. Po určení typu a počtu prevádzok vybavenosti 
a priemyslu sa presnejšie určia počty potrebných nových telef. staníc pre vybavenosť, rekreáciu 
a priemysel. 
 
Územie mesta je pokryté signálom oboch mobilných operátorov T-mobile, Orange. 
 
Regulatívy : 
 
Pre zabezpečenie telefonizácie je potrebné rozšíriť  miestnu telefónnu sieť na dostatočnú kapacitu 
v jednotlivých lokalitách - vytvoriť podmienky pre riešenie možností plnej telefonizácie v zmysle 
všeobecných požiadaviek, s cieľom zabezpečiť k návrhovému obdobiu podmienky pre min. 150 % 
telefonizáciu. 
Trasy nových a rekonštruovaných rozvodov mts riešiť zemným vedením v súlade s vyhláškou č. 
532/2002 Z.z. To bude potrebné zaistiť už v predprojektovej a projektovej príprave. 
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Podporovať možnosti využitia netradičných foriem telekomunikačných systémov. 

B.11.4.2 Televízne zariadenia 

Pokrytie mesta signálom z terestriálnych vysielačov je vzhľadom na polohu a členitý terén  mesta, 
veľmi nepekné.  

Na území mesta sú v prevádzke v súčasnosti tri televízne káblové rozvody (TKR) : 

a) TKR DIGI Slovakia, s.r.o.  - Mesto 
    - Horný koniec 
b) TKR Vežička - Vl. Dupkala 
 
TKR DIGI Slovakia na území mesta je vybudovaný ako trojstupňový :  
Primárny rozvod je tvorený optickým káblom  (rozvod prevažne zemou, prípadne vzduchom). 
Sekundárny rozvod je tvorený koaxiálnym káblom (rozvod prevažne vzduchom) 
Terciárny rozvod je tvorený koaxiálnym káblom v obytných domoch. 
 
K všetkým účastníkom (4 150) sú prevedené samostatné prípojky, tzv. hviezdicový účastnícky rozvod. 
- 19 TV – teresteriálnych a satelitných programov. 
Hlavná stanica, umiestnená v objekte č. 615 na Nám. SNP, je tvorená skupinovým prijímačom 
Grundig STC 332 (obsahuje 7 kaziet, 10 dvojitých kaziet a 1 digitálnu kazetu). 
TKR tvoria vzdušné vedenia. Domové rozvody a rozvody v bytových domoch sú riešené ako 
hviezdicové – 1450 účastníckych zásuviek . 
Rozvádzaných je 43 programov členených do základného balíka (7 programov) a rozšíreného balíka s 
možnosťou doplnenia plateného programu.  
Hlavná stanica (3x Grundig) je umiestnená v Dome kultúry, Námestie baníkov. Optická stanica je 
umiestnená v priestoroch spoločnosti, na ul. Potočná 66.  
Spoločnosť DIGI Slovakia prevádzkuje aj samostatný TKR Horný koniec, tvorený rozvodom 
koaxiálnym káblom vzduchom so 100 účastníkmi. 
 
TKR Vežička má 350 účastníkov. Hlavná stanica umiestnená v obytnom dome na ul. 29. augusta je 
tvorená skupinovým prijímačom Grundig. Primárna a sekundárna sieť káblového rozvodu  je  vedená 
vzduchom - závesnými koaxiálnymi káblami. 
Rozvádzaných je 19 programov s možnosťou rozšírenia o dva programy. 
V TKR je šírené aj Mestské vysielanie.  
 
Návrh riešenia 
 
Vzhľadom na navrhované nové lokality, obytné a rekreačné zóny bude potrebné rozšíriť rozvod TKR 
aj do týchto oblastí. Pre TKR je možné rozširovať aj programové spektrum – rozširovaním hlavnej 
stanice.  
Pri riešení podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie (ÚPN-Z), urbanistickými štúdiami, bude 
potrebné do grafickej časti územného plánu zapracovať rozšírenie TKR, určiť  miesta pripojenia 
rozvojových lokalít na TKR. Po určení typu a počtu prevádzok vybavenosti a priemyslu sa presnejšie 
určia požiadavky na pripojenie na TKR. 
 
V prípade postupného prechodu jednotlivých vysielateľov na digitálne vysielanie bude potrebná 
rekonštrukcia hlavnej stanice TKR.  
Výhodnejšie pre občanov by bolo zlúčenie oboch TKR a vytvorení jedného TKR na území mesta. 
 
Regulatívy : 
 
Navrhnúť koncepčné riešenie, prípadne zmeny a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie pokrytia územia 
mesta televíznym signálom.  
Riešiť  možnosti skvalitnenia a rozšírenie systému a jeho dobudovanie v súlade s rozvojovými 
zámermi mesta. 
Trasy nových a rekonštruovaných rozvodov TKR riešiť zemným vedením v súlade s vyhláškou č. 
532/2002 Z.z. 
Riešiť systém pokrytia signálom pre nové rozvojové lokality a územia, vytvárať podmienky 
pre alternatívne systémy. 
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Počítať v koncepčnom riešení s možnosťou skvalitnenia a rozšírenia prístupu k vysielaniu miestnych 
televízií, prípadne uplatnenie iných, výhľadových perspektívnych spôsobov. 

B.11.4.3  Miestny rozhlas 

Pre potreby informovanosti obyvateľov je vybudovaný mestský rozhlas.  
V súčasnosti nie je k nemu žiadna dokumentácia. Rozvod miestneho rozhlasu je tvorený jedným 
okruhom a je osadený ústredňou TESLA s ovládacím pultom umiestnenou na mestskom úrade. 
Rozvody MR sú vedené prevažne po stožiaroch verejného osvetlenia a NN. Ozvučenie mesta 
zabezpečujú vonkajších smerové reproduktory ARS.  
Systém MR je funkčný, údržbu zabezpečuje Mestský bytový podnik. Zabezpečuje ozvučenia mesta a 
plne postačuje pre potreby mestského úradu vysielať pravidelne oznamy a hlásenia.  
V obci Morovno je v prevádzke samostatný miestny rozhlas využívaný na príležitostné oznamy.  
 
Mesto si dalo vypracovať štúdiu systému bezdrôtového mestského rozhlasu.  
 
Návrh riešenia 
 
Vzhľadom na navrhované nové lokality, obytné a rekreačné zóny, bude potrebné pre zabezpečenie 
ozvučenia  rozšíriť rozvod MR aj do oblastí navrhovaných FPB.  
Pri riešení podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie (ÚPN-Z), urbanistickými štúdiami, 
zapracovať do grafickej časti územného rozšírenie MR a určiť  miesta pripojenia rozvojových lokalít na 
stávajúci MR. 
 
Regulatívy : 
 
Vypracovať a prevziať dokumentáciu od stávajúceho MR. 
Prípadne na základe vyhodnotenia štúdie bezkáblového MR ho realizovať. 
Počítať s rozšírením a uplatnením systému MR aj pre rozvojové územia. 

B.11.4.4 Monitorovací kamerový systém 

Na území mesta sa buduje od r. 2005 monitorovací kamerový systém, podľa projektu fy. KELCOM 
Bratislava.  
Dispečing monitorovacieho systému je umiestnený v priestoroch mestskej polície, ktorá systém aj 
prevádzkuje. 
Z plánovaných 16- tich kamier sú v súčasnosti v prevádzke 4 kamery: 
- pevná kamera na budove MÚ - monitoruje ul. 29. augusta - juh 
- pevná kamera na budove MÚ - monitoruje ul. 29. augusta - sever, Nám. Baníkov 
- otočná kamera 270° na budove hotela Baník, roh ul. SNP a Partizánskej    
- otočná kamera 360° na stĺpe, roh ul. 29. augusta a Partizánskej.   
 
MsP Handlová rozšírením kamerového systému sleduje zníženie kriminality v monitorovanej lokalite, 
zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov a preventívne a výchovné pôsobenie 
monitorovacieho systému. V neposlednom rade ide o monitorovanie, archiváciu a vyhodnocovanie 
dodržiavania verejného poriadku, podporu efektívnosti zákrokov, prognózovanie ďalšieho asociálneho 
a kriminálneho vývoja, skvalitnenie bezpečnostnej situácie najmä formou prevencie.  
 
Návrh riešenia 
 
Pre navrhované nové lokality – FPB (obytné a rekreačné zóny, vybavenosť, priemysel), bude 
potrebné rozšíriť rozvod MKS aj do oblastí navrhovaných zón. 
 

B.12. KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY 
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ 
STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ   
Za primárne stresové faktory sa považujú umelé alebo poloprírodné prvky v krajine, ktoré sú 

zväčša pôvodcom stresu alebo sa prejavujú cez svoj fyzický bariérový efekt a následné hygienické a 
estetické vplyvy. Patria sem všetky hmotné antropogénne prvky územia slúžiace na výrobné, tažobné, 
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skladovacie, dopravné, obytné, rekreačné, vodohospodárske, poľnohospodárske a energetické účely. 
Ich negatívny vplyv sa prejavuje najmä v plošnom zábere ekosystémov a následnou 
antropogenizáciou územia. 

Sekundárne stresové faktory predstavujú negatívne javy, ktoré vznikajú dôsledkom realizácie 
ľudských aktivít v krajine. Vplyv sekundárnych stresových faktorov sa nepriaznivo prejavuje v 
ohrozovaní jednotlivých zložiek životného prostredia. 

B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
A HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH 
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

B.13.1. Zásady využívania územia vo vzťahu k ekologickej 
únosnosti územia 

Stanovenie ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
reprezentovaného výkresom č. 3: Návrh ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a 
funkčného využívania krajiny riešeného územia v rámci KEP - u, je výsledok konfrontácie 
alternatívneho ekologického výberu, ekologickej únosnosti využívania územia so súčasnou krajinnou 
štruktúrou. Vypracovaný návrh spočíva v odporučení využívania územia pre činnosti, ktoré vzišli zo 
vzájomnej kombinácie vhodných, resp. menej vhodných činností pre jednotlivé KEK - y. V prípadoch, 
kde sa jednotlivé činnosti vylúčili je územie ponechané bez zmeny využitia. Osobitne je vyčlenená 
kostra prvkov OP a ÚSES (v zmysle MÚSES), zobrazená vo výkrese č. 4: Návrhy ochrany prírody a 
tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení.  

B.13.2. Opatrenia na elimináciu stresových prvkov v krajine  
Stresové prvky v krajine sú prírodné, antropogénne (človekom podmienené), ako aj antropogenické 
(človekom priamo vyvolané) javy, ktoré aktívne alebo potenciálne ohrozujú životné prostredie človeka. 
Stresové prvky a zdroje podstatne obmedzujú, príp. až znemožňujú využívanie územia na daný účel.  
Pre región Hornej Nitry je charakteristická nielen rozmanitosť prírodných pomerov, vrátane pestrosti 
geologickej stavby územia, ale i vysoká koncentrácia obyvateľstva, historicky podmienená 
predovšetkým výskytom a ťažbou nerastných surovín (hnedého uhlia) a s tým súvisiacim charakterom 
ďalších aktivít človeka (výstavba a prevádzkovanie tepelných elektrární, teplární, chemického 
priemyslu). Súbežne so spriemyselňovaním územia dochádzalo k všestrannému rozvoju súvisiacich 
prvkov technosféry (výstavba obytných centier, cestných a železničných komunikácií, ale i realizácia 
skládok priemyselného a komunálneho odpadu). Výsledkom dlhodobých výrazných antropogénnych 
zásahov do pestrého a značne citlivého prírodného prostredia je skutočnosť, že územie sa v 
súčasnosti nachádza v stave vysokého ekologického zaťaženia, čo významnou mierou negatívne 
ovplyvňuje kvalitu života.  
Na elimináciu stresových prvkov v krajine bol navrhnutý celý rad opatrení: 
 
Krajinnoekologické opatrenia 
 

• lúčne porasty kosiť a obhospodarovať tak, aby nedochádzalo k nadmernému zarastaniu 
krovinami (okrem kosby realizovať aj pastvu oviec a kôz) 

• kosbu realizovať od stredu k okrajom kosených plôch, s cieľom minimalizovať škody na 
chránených a poľovných druhoch živočíchov 

• vo vegetácii v urbanizovanom prostredí zachovávať mozaiku rôznovekých drevín, s dôrazom 
na zachovanie starých stromov (najhodnotnejších pre biodiverzitu)  

 
Protipovodňová ochrana 

• udržovať, resp. zväčšovať plochu, ale aj vekovú skladbu brehových porastov v okolí rieky 
Nitra a Handlovka 

• zachovávať, resp. obnovovať brehové porasty na všetkých potokoch a ich prítokoch 
• nelikvidovať brehovú vegetáciu tak, aby sa vodný tok úplne odkryl slnečnému žiareniu 

(prehrievanie vody, pokles hladiny kyslíka vo vode, zníženie samočistiacich procesov, 
zvýšenie a urýchlenie eutrofizačných procesov) 

• odstraňovať zo všetkých vodných tokov (riek a potokov) všetky zábrany prekážajúce prúdeniu 
vody (napr. polámané stromy a konáre, zosuvy pôdy apod.)  
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Skvalitnenie rekreačných služieb  
• možnosť úpravy súkr. objektov na ubytovacie priestory pre turistov 
• budovanie domových ČOV pri jednotlivých objektoch 
• umožniť ubytovanie a stravovanie návštevníkov na európskej úrovni 
• doplnenie rekreačných objektov o športoviská (volejbal, basketbal, minifutbal a pod.) 
• rozvoj spolupráce s odborníkmi z botaniky a zoológie (sprievodcovské služby pre záujmové 

skupiny do okolitej prírody) 
• tlač propagačných materiálov pre turistov z domova i zahraničia 

 
Rozvoj bývania  

• plochy IBV navrhovať len v blízkosti zastavanej časti obce 
• dobudovanie kanalizácie a čistenie odpadových vôd  
• ďalej rozvíjať separovaný zber druhotných surovín 

 
Rozvoj priemyselnej výroby  

• na budovanie veľkých priemyselných parkov nie je v kopcovitom teréne k.ú. Handlová vhodné 
územie  

• nové malé prevádzky  schvaľovať len za predpokladu nepoškodzovania životného prostredia  
- vody, vzduchu a pôdy 

 
Rozvoj cyklotrás   

• trasy s miernymi a stredne obtiažnymi prevýšeniami je možné budovať v blízkosti zastavanej 
časti mesta, ako východne, tak aj západne od intravilánu 

• náročnejšie trasy s veľkými prevýšeniami je možné budovať v priestoroch okolo lokality Malý 
Grič až po m.č. Morovno  

 
Využitie zosuvných území 

V súčasnosti svahové deformácie na východných svahoch Vtáčnika, resp. na západnom okraji 
Handlovskej kotliny, sú prevažne potenciálneho charakteru, viac-menej ukľudnené, pri útlme aj 
banskej činnosti. Menej stabilizované sú iba blokové rozpadliny a polia z rigídnych vulkanitov, ktoré  
boli a sú ešte porušené ťahovými a poklesovými trhlinami v dosahu podrúbania  od nedávnej ťažby 
uhlia. Podľa výsledkov posledného IG mapovania okolia Handlovej v M = 1:5 000 (J. Malgot, F. Baliak, 
1997) výskyt mierne aktívnych zosuvných porúch je v súčasnosti  sústredený viac-menej iba do 
záverov  bočných dolín a úvalín, výraznejšie však na svahy v povodí Račieho potoka, ďalej na 
severné svahy pred vyústením aj Hraničného potoka, lokálne tiež na svahy východne pod Šodronkou 
a v závere kotliny na západné a JZ svahy, nad chovným rybníkom pred Novou Lehotou. V mestskej 
aglomerácii sa v podstate vyskytujú už stabilizované zosuvy, zväčša však pomocou sanačných 
opatrení zo 70-tych rokov minulého storočia. Dlhodobosť stabilizácie zosuvov sanačnými opatreniami, 
hlavne hĺbkovým a povrchovým odvodnením je vždy podmienená kontrolným monitoringom 
a pravidelnou údržbou zrealizovaných sanačných potokov. Po roku 1993 sa však začína postupne 
prejavovať v niektorých oblastiach, napr. na sídlisku Morovnianska cesta, nedostatočná údržba 
odvodňovacích opatrení, v dôsledku zmeny jej financovania miesto zo štátneho rozpočtu iba zo 
zdrojov miestnej samosprávy, ktorá je nepostačujúca. Vcelku väčšina aktívnych  zosuvov v súčasnosti  
bola aj je v konečnom dôsledku priamo či nepriamo spôsobená nevhodnou ľudskou činnosťou. 

Možnosť výstavby na porušených (zosuvných) územiach v mestskej aglomerácie je v podstate už 
obmedzená, pričom možno počítať viac-menej s novými objektmi iba náhradou za staré objekty po ich 
asanácii. Samozrejme, v prípade pôvodných sanačných protizosuvných opatrení sa nesmie 
v mestskom rozpočte zabudnúť na ich kontrolný monitoring a údržbou. Vhodné územie na novú 
výstavbu v oblasti Handlovej možno orientovať južne až JV od Morovna na neporušený, mierne 
pahorkatinový reliéf s paleogénnym podložím, siahajúci až po chrbát  elevácie „Od Morovna“ nad 
riekou Handlovka. Určité možnosti pre IBV by sa mohli vytvoriť na zarovnanej vrchnej časti 
Sommerleitenu (517,2 m n.m.), tiež s paleogénnym podložím (ílovce a siltovce), ako aj na blízkych 
prolúviách v závere  Pstruhárskeho potoka pri železnici, v priestore bývalých ŠM. V neposlednej miere 
možno zvážiť pre nenáročnú zástavbu aj upravený povrch stabilizačného násypu zo zhutňovanej 
banskej hlušiny (na južnom okraji intravilánu), po jeho dokončení a patričnej rekultivácii. 

Globálne, mimo aktívnych zosuvov a potrhaných vrcholových častí Vtáčnika i okrajových SZ častí 
Kremnických vrchov, územie s výskytom potenciálnych stabilizovaných  svahových porúch typu 
zosúvania a z časti aj blokových polí možno využiť pre výstavbu rekreačných objektov, 
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záhradkárskych oblastí, lesoparkov, menších športových ihrísk (pre tenis, volejbal a pod.) a tiež 
cykloturistických a jazdeckých trás. Členitý terén je vhodný aj pre zriadenie motokrosových trás, ako aj 
náučných chodníkov. Z hľadiska poľnohospodárskeho využitia možno nezalesnené plochy využiť na 
pestovanie motýľokvetých tráv alebo ich zmesí s lúčnymi trávami (ďateliny, lucerky, ktoré spevňujú 
a vysúšajú povrch terénu) s ich pravidelným kosením (cca 2x ročne), prípadne aj ako pasienky oviec 
a kôz, pričom chov dobytka v území s vodnými tokmi a zamokrenými miestami sa neodporúča, 
z dôvodu  devastácie povrchu terénu od kopýt ťažkého dobytka. Pri rekultivácii jalových trávnatých 
plôch je potrebné začať na jar, avšak s rekultivačnou orbou šikmo po spádnici (nie po vrstevnici) 
a hneď s výsevom trávnatých kultúr tak, aby tieto plochy boli do jesene znova zatrávnené. Pre 
oddychové lesoparky, okrem endemických listnatých stromov, možno z ihličnatých stromov odporučiť 
iba borovice, ktoré majú hlboký korenný systém. 

Nakoniec pri akomkoľvek využívaní porušených území je zásadnou podmienkou zabezpečiť ich 
najefektívnejšie povrchové odvodnenie a permanentnú údržbu odvodňovacích opatrení ako aj 
odtokových pomerov. Naviac v oblasti Handlovej treba v územnom plánovaní ešte pritom pamätať na 
zachovanie dostatočného koridoru budúcej rýchlostnej  cesty R2 z Trenčína do Zvolena. 

B.13.3. Zložky životného prostredia 

B.13.3.1 Voda 

Hlavnými zdrojmi a distribútormi ekologicky škodlivých, resp. toxických prvkov v regióne Hornej Nitry 
sú ťažba, spracovanie a elektrárenské spaľovanie hnedého uhlia a chemická výroba v Novákoch. Z 
ekologického hľadiska sa najdôležitejšia anomálna oblasť tiahne pozdĺž toku Nitry. Predpokladá sa 
pokračovanie tohto znečistenia po toku ďalej. Bol tu zaznamenaný zvýšený obsah prvkov As, B, Ba, 
Hg, Se, Zn. Znečistenie pochádza z uhoľných kalov, z prania vyťaženého hnedého uhlia a splachu 
prašných úletov z ťažobných závodov. Riečny sediment s vysokým obsahom tohto kalu vykazuje 
prítomnosť As (50-250 ppm). Ďalším zdrojom znečistenia je popolček zo spaľovania hnedého uhlia v 
Elektrárni Nováky. Jeho distribúcia v prostredí prebieha úletom z komínov a početných skládok a 
depónií, prepravou a pod. Do riečnej siete sa dostáva prostredníctvom plošného splachu, vymývaním 
z ovzdušia a následne aj pôdy. 
 
V Meste Handlová je vybudovaný systém verejnej kanalizácie so zaústením do mestskej čistiarne 
odpadových vôd, ktorá ročne produkuje 1,751 mil. m3 odpadových vôd. Celková napojenosť 
domácností v meste Handlová na kanalizačnú sieť s ČOV v roku 2003 predstavuje  94,6%.  
Kanalizácia zatiaľ nie je vybudovaná v mestských častiach Horný koniec, Morovno a Nová Lehota, 
kde sa uvažuje s vybudovaním kanalizačných zberačov a v časti Nová Lehota aj s vlastnou 
mechanicko-biologickou ČOV. 
Kvalitatívne hodnoty znečistenia banských a odpadových vôd z jednotlivých vnútorných 
organizačných jednotiek boli v roku 2004 v súlade s povolenými limitmi uvedenými v povoleniach na 
vypúšťanie vôd. 
 
V rámci riešených k.ú. sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe 
Hydromeliorácie, š. p.: 
V k. ú. Handlová  
– kanál „2“ (evid. č. 5308162001), vybudovaný v r. 1986 o celkovej dĺžke 0,570 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov ŠM Handlová“, 
- kanál „1“ (evid. č. 5308162006), vybudovaný v r. 1988 o celkovej dĺžke 0,230 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov ŠM Handlová“. 
V k.ú. Nová Lehota 
- kanál „3“ (evid. č. 5308162002), vybudovaný v r. 1986 o celkovej dĺžke 0,560 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov ŠM Handlová“. 
V k. ú. Morovno  
– neevidujú sa žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p. 
 
V k.ú. Handlová, Nová Lehota a Morovno je vybudované odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov 
drenážnym systémom, ktorý je vo vlastníctve príslušného poľnohospodárskeho subjektu. 

B.13.3.2 Pôda 

Vlastnosti poľnohospodárskych pôd sú charakterizované na základe mapovaných pôdnoekologických 
jednotiek.  
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Poľnohospodárske pôdy 
V k.ú. Handlová sa v rámci poľnohospodárskeho pôdneho fondu nachádzajú nasledovné pôdy: 
 
Fluvizeme arenické (FMa) na nekarbonátových aluviálnych sedimentoch, ľahké v celom profile, 
vysychavé. Jedná sa o hlboké, rôzne skeletnaté pôdy. V k.ú. sa vyskytujú v dvoch variantoch: 

- hlboké bezskeletnaté ľahké pôdy, 
- hlboké stredne skeletnaté ľahké pôdy. 

 
Fluvizeme typické (FMm) na nekarbonátových aluviálnych sedimentoch, ľahké až stredne ťažké, s 
priaznivým vodným režimom. Jedná sa hlboké, rôzne skeletnaté pôdy, v k.ú. sa vyskytujú v 
nasledovných variantoch: 

- hlboké bezskeletnaté stredne ťažké pôdy, 
- hlboké bezskeletnaté ťažké pôdy, 
- hlboké bez- až slabo skeletnaté stredne ťažké pôdy, 
- hlboké stredne skeletnaté ľahké pôdy, 
- stredne hlboké slabo skeletnaté stredne ťažké pôdy. 

 
Fluvizeme glejové (FMg) – pôdy na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké (lokálne i ľahké), 
glejové. Jedná sa väčšinou o hlboké bezskeletnaté pôdy. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – hlboké 
bezskeletnaté stredne ťažké pôdy.  
 
Fluvizeme psefitické (FMf) – pôdy na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké až ľahké, plytké. 
Charakteristické sú vysokým obsahom skeletu. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – hlboké bezskeletnaté 
ťažké pôdy. Jednotlivé typy fluvizemí sú viazané na nivu rieky Handlovky a jej prítoky. 
 
Kambizeme luvizemné a kambizeme typické (KMl, KMm) – pôdy kambizemného až andozemného 
typu na minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov, ľahké až stredne ťažké. V k.ú. sa vyskytujú vo 
variete – stredne hlboké stredne skeletnaté ľahké pôdy a stredne hlboké stredne skeletnaté stredne 
ťažké pôdy. Patria k najrozšírenejším pôdam k.ú. Vyskytujú sa najmä v podhorí a v nižších horských 
polohách. Pomerne veľké plochy zaberajú aj na lúkach vo vyššej časti pohoria. 
 
Kambizeme luvizemné a kambizeme typické (KMl, KMm) – pôdy kambizemného typu na 
svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – hlboké bezskeletnaté 
stredne ťažké pôdy, hlboké bezskeletnaté ťažké pôdy, hlboké slabo skeletnaté stredne ťažké pôdy, 
stredne hlboké slabo skeletnaté stredne ťažké pôdy a stredne hlboké stredne skeletnaté stredne 
ťažké pôdy. Táto jednotka pôd patrí tiež k pomerne rozšíreným v celom k.ú. 
 
Kambizeme dystrické (KMd) – pôdy kambizemného typu na svahových hlinách, kyslé, so znakmi 
oglejenia, stredne ťažké až ťažké. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – hlboké bezskeletnaté stredne ťažké 
pôdy, hlboké bezskeletnaté ťažké pôdy, hlboké bez - až slabo skeletnaté stredne ťažké pôdy, hlboké 
bez - až slabo skeletnaté ťažké pôdy, stredne hlboké stredne skeletnaté stredne ťažké pôdy, stredne 
hlboké stredne skeletnaté ťažké pôdy.  
 
Kambizeme psefitické (KMf) – pôdy kambizemného typu na vulkanických horninách, stredne ťažké. 
V k.ú. sa vyskytujú vo variete – plytké, stredne až silno skeletnaté stredne ťažké pôdy. Tieto málo 
úrodné pôdy sa vyskytujú najmä v podhorských a horských polohách na strmších svahoch. 
 
Kambizeme psefitické (KMf) – pôdy kambizemného typu na vulkanických horninách a výrazných 
svahoch, stredne ťažké. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – stredne hlboké až plytké, stredne až silno 
skeletnaté stredne ťažké pôdy. Vyskytujú sa na strmších svahoch pohoria využívaných ako lúky a v 
podhorí na niekoľkých lokalitách. 
 
Kambizeme psefitické (KMf) – pôdy kambizemného typu na rôznych substrátoch, na výrazných 
svahoch, stredne ťažké až ťažké. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – stredne hlboké až plytké, slabo 
skeletnaté stredne ťažké pôdy, stredne hlboké až plytké, stredne až silno skeletnaté stredne ťažké 
pôdy, stredne až silno skeletnaté ťažké pôdy. Vyskytujú sa na nepriaznivých stanovištiach 
podhorských polôh. 
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Litozeme (Li) – málo vyvinuté pôdy na veľmi strmých svahoch, spravidla plytké a silno skeletnaté, 
rôznej zrnitosti. V k.ú. sa vyskytujú vo variete – stredne hlboké až plytké, silno skeletnaté stredne 
ťažké pôdy a stredne hlboké až plytké, silno skeletnaté ťažké pôdy. Vyskytujú sa na extrémnych 
stanovištiach – veľmi strmé svahy až zrázy, vyskytujú sa ostrovčekovite na svahoch eróznych rýh a 
výmoľov v podhorskej oblasti. 

Lesné pôdy 

V rámci k.ú. Handlová sa nachádzajú nasledovné pôdne jednotky: 
Pôdy luvizemného typu – pôdy s vyvinutým horizontom hromadenia ílových materiálov v dôsledku 
ich vyluhovania a translokácie z humusového horizontu. Zrnitostne sú väčšinou ťažšie, sú hlboké s 
menším obsahom skeletu. Substrátom sú najmä svahové hliny (delúviá, kolúviá). V rámci územia sa 
nachádzajú najmä fluvizeme kambizemné, ktoré sú v území veľmi rozšírené. Na úpätiach svahov a v 
údoliach sa vyskytujú fluvizeme pseudoglejové. 
Pôdy kambizemného typu – pôdy s vyvinutým horizontom vnútropôdneho zvetrávania v dôsledku 
silného zvetrávania primárnych silikátov a tvorby ílových materiálov. Zrnitostne sú väčšinou ľahšie, 
hĺbka a obsah skeletu sú rôzne v závislosti od stanovištných podmienok. V rámci k.ú. Handlová sa v 
lesoch nachádzajú najmä kambizeme typické na veľkých plochách v pohorí Vtáčnik. Na väčšine plôch 
sú vyvinuté piesočnato-hlinité až hlinité, stredne hlboké až hlboké kambizeme s malým až stredným 
obsahom skeletu, na extrémnejších stanovištiach sa nachádzajú stredne hlboké až plytké, stredne až 
silno skeletnaté kambizeme až kambizeme psefitické. 
Pôdy rankrového a litozemného typu – jedná sa o plytké a silno skeletnaté pôdy na extrémnych 
svahových stanovištiach v mladom štádiu vývoja, najmä na sutinách a hrubozrnných delúviách. 
Rankre a litozeme sú v rámci katastra vyvinuté ostrovčekovito, najmä v pohorí (v oblasti výstupov 
pevných skalnatých hornín na povrch a na silno zasutených stráňach v ich blízkosti). 

B.13.3.3 Ovzdušie 

Sledovaná oblasť zahrňuje časť Hornonitrianskej kotliny. Prúdenie vzduchu je značne ovplyvnené 
orografiou a orientáciou kotliny. Na nevhodné podmienky pre rozptyl a prenos exhalátov poukazuje aj 
nízka hodnota priemernej ročnej rýchlosti vetra 1-2,5 m.s-1. Na základe koncentračných ružíc 
uvedených v Správe o kvalite ovzdušia za rok 2004 (SHMÚ, 2005) je možné skonštatovať, že v roku 
2004 pochádzali emisie (SO2, NOx, prach) rovnomerne zo všetkých smerov s miernou prevahou zo 
smeru juh - juhovýchod (v prípade prachu a SO2). 
Dominantný podiel na znečistení ovzdušia v oblasti má energetika, menšie množstvá exhalátov 
emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne kúreniská. Veľký podiel na vysokej úrovni znečistenia v 
tejto oblasti má nízka kvalita palivovo-energetických zdrojov. Využívané uhlie, okrem síry, obsahuje 
najmä arzén. Ovzdušie v okrese Prievidza patrí medzi najznečistenejšie v celom trenčianskom kraji. 

Produkcia emisií - základných znečisťujúcich látok v okrese Prievidza v t/rok, tab.č. B.13.3.3.1. :    

Množstvo škodlivín 
v tonách za rok 

TZL SO2 NOx CO 

1998 2 438 42 820 5 755 2 616 

1999 2 312 46 041 5 849 2 707 

2000 1 979 26 013 5 717 2 588 

2001 1 740 42 202 6144 942 

2002 2 023 36 485 5 994 2 209 

2003 1 931 43 823 6 141 1 721 

2004 2 282 42 559 5 821 1 605 
 
Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR (rok 1998-2004). SHMÚ, Bratislava. 
 

B.13.3.4 Územný priemet ekologickej stability krajiny 

Krajinnoekologická významnosť územia bola hodnotená na základe významnosti prvkov skš v troch 
stupňoch (prvky veľmi významné, stredne významné a nevýznamné). Hodnotenie slúži pre stanovenie 
limitov súčasného využitia územia.  
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Ekologická významnosť prvkov krajiny je interpretovaná účelová vlastnosť krajiny, ktorá vyjadruje 
stupeň fungovania biologicko-ekologických procesov v kek. Všeobecne by mala ekologická 
významnosť zabezpečovať: 

• zachovanie genofondu, biologickej a krajinnoekologickej diverzity, 
• udržanie ekologickej stability krajiny, 
• ochranu a tvorbu prírodných zdrojov (najmä vodných, lesných a pôdnych), 
• plnenie rôznych úžitkových funkcií v krajine, ako napr. funkcie pôdoochranné, zdravotno-

hygienické, estetické, liečebné, poznávacie a pod. 
Za ekologicky významnejšie sme považovali prvky ochrany prírody, ďalej prvky s vyšším stupňom 
prirodzeného charakteru, ako sú napr. plochy prirodzených lesných porastov, brehové porasty, 
samotné vodné toky a významné krajinné štruktúry zo socioekonomického hľadiska (prvky ÚSES, 
lesné zdroje). Stredne významné sú plochy lúčnych porastov a plochy nevyužívané. Prvky málo 
významné a nevýznamné predstavujú človekom významne premenené, resp. devastované plochy 
napr. odkaliská, skládky komunálneho a priemyselného odpadu, smetiská, sídla, vedenia VN, cesty, 
železnice, sídla a pod. 

B.13.4. Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného 
prostredia 

B.13.4.1 Imisie 

Rozhodujúcim zdrojom znečistenia v k.ú. je Handlovská energetika, s.r.o. a KMET Handlová, a.s. 
Ostatné zdroje sú podstatne menšieho významu. 
Katastrálne územie miest a obcí Prievidzského okresu  je podľa vyhlášky MŽP SR č.112/1993 Z.z. 
vyhlásené za oblasť vyžadujúcu osobitnú ochranu ovzdušia. 
Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. Značné emisné zaťaženie 
ovzdušia, najmä okolitými zdrojmi zo Slovenských elektrární, Nováckych chemických závodov, 
Hornonitrianskych baní, Handlovskej energetiky a ďalších zapríčiňujú, že znečistené ovzdušie je 
potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva.  
Dominantný podiel na znečistení ovzdušia v oblasti má energetika, menšie množstvá exhalátov 
emitujú zdroje chemického priemyslu a lokálne kúreniská. Veľký podiel na vysokej úrovni znečistenia v 
tejto oblasti má nízka kvalita palivovo-energetických zdrojov. Využívané uhlie okrem síry obsahuje 
najmä arzén. 
 
Negatívne účinky jednotlivých vybraných znečisťujúcich látok 
 
Tuhé častice v ovzduší (prašnosť) 
Biologické účinky prachových častíc na organizmus závisia od ich koncentrácie, zloženia, fyzikálnych 
vlastností a dĺžky expozície. Zo zdravotného hľadiska sú najnebezpečnejšie častice s rozmermi 2,5 – 
0,1 µm, ktoré prenikajú hlboko do dýchacích ciest a ukladajú sa v pľúcach. Negatívne účinky prachu 
sú rôznorodé: 
 

- mechanické - dráždia očný spojivkový vak, sliznice, lymfatické cesty v pľúcach 
- toxické - môžu obsahovať toxické chemikálie, kovy, dlhodobá expozícia s vysokou 
koncentráciou Si O2 vedie k silikóze 
- alergizujúce - biologické aerosoly, niektoré chemikálie a kovy 
- karcinogénne - niektoré chemikálie a kovy, azbest, sadze a pod. 

 
Negatívny účinok prachových častíc môže byť synergicky zosilnený prítomnosťou niektorých plynných 
škodlivín, napr. oxidu siričitého. 
  
Oxidy dusíka (NO, NO2) 
Oxid dusičitý je oveľa toxickejší ako oxid dusnatý. Pôsobí dráždivo na oči a horné cesty dýchacie. V 
pľúcach s vodou vytvára zmes kyselín HNO2 a HNO3, ktoré narúšajú normálnu funkciu pľúc. Vo 
vysokých koncentráciách (vo vonkajšom prostredí sa nevyskytujú) môžu vyvolať edém pľúc. NO2 má 
vyššiu afinitu k hemoglobínu ako kyslík, čím zhoršuje prenos kyslíka do tkanív. Pri extrémnych 
koncentráciách môže spôsobiť cyanózu. Oxidy dusíka zhoršujú choroby srdca, znižujú obranné 
schopnosti organizmu voči infekciám, najmä dýchacích ciest. 
 
Oxid siričitý (SO2) 
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Oxid siričitý všeobecne zhoršuje choroby dýchacieho aparátu, srdcovo-cievneho systému, dráždi 
pľúca, oči a pokožku. Negatívny účinok SO2 zvyšuje jeho synergizmus s inými látkami, prítomnými v 
ovzduší (aerosolové častice obsahujúce napr. NaCl, Fe, Mn, U, As a niektoré uhľovodíky). Pôsobenie 
SO2 v organizme je komplexné. Môže priamo alebo v následnej radikálovej forme reagovať s 
molekulami iných látok. Známe sú napr. jeho reakcie s DNK (možnosť indukcie nádorového procesu) 
a s nenasýtenými lipidmi. SO2 oxiduje na SO3 a sírany. Kyselina sírová a sírany (najmä síran amónny) 
tiež vysoko agresívne pôsobia na organizmus. Negatívne účinky SO2 a jeho oxidačných produktov na 
flóru, faunu a rôzne materiály sú široko zdokumentované. 
 
Ozón (O3) 
Prízemný ozón je hlavnou zložkou fotochemického smogu – (letného typu vysokého znečistenia 
ovzdušia). Zvýšené koncentrácie ozónu dráždia oči a dýchací aparát. V extrémnych koncentráciách 
(aké sa vo vonkajšom ovzduší nevyskytujú) môže vyvolať edém pľúc. Ozón reaguje s nenasýtenými 
uhľovodíkmi za produkcie vysoko reaktívnych voľných radikálov. Zvýšené koncentrácie ozónu znižujú 
fyzický výkon, zvyšujú citlivosť organizmu na bakteriálne infekcie, poškodzujú vegetáciu, rôzne 
materiály. Súčasná úroveň koncentrácií ozónu na Slovensku predstavuje hlavný stresový faktor 
lesných ekosystémov a spôsobuje asi 5% úbytok poľnohospodárskej produkcie. 
  
Oxid uhoľnatý (CO) 
Oxid uhoľnatý pôsobí toxicky na ľudský organizmus tak, že ľahko reaguje s hemoglobínom, pričom 
vzniká pomerne stabilný komplex karbonylhemoglobín. Väzba medzi hemoglobínom a CO je asi 300 
krát pevnejšia ako väzba hemoglobínu s kyslíkom. Krvné farbivo tým stráca schopnosť prenášať 
kyslík, ktorý je nevyhnutný pre životné procesy. Množstvo viazaného CO na hemoglobín závisí od 
jeho koncentrácie v ovzduší, od doby pôsobenia a činnosti osoby. Napr. koncentrácia 0,37% CO v 
ovzduší spôsobuje po dvojhodinovom vdychovaní smrť. Koncentrácie 15 – 30 mg.m-3 v ovzduší 
spôsobuje zníženie mentálnej pohotovosti, čo dokazujú autonehody zapríčinené profesionálnymi 
vodičmi. Pri koncentráciách 60 – 70 mg.m-3 (zle vetrané dopravné tunely) spôsobuje bolesti hlavy a 
nutkanie na vracanie. Človek v čistom prostredí má asi 0,5% CO v krvi. Obyvatelia miest majú až 5%. 
Silný fajčiar až 15%. Pri otravách sa zisťuje obsah 60 – 70%. 
 
Hodnotenie topoklimatických pomerov 
 
Vyhodnotenie priaznivosti klimatických podmienok pre priemyselné, sídelné a rekreačné aktivity v 
regióne bolo robené na základe charakteru rozptylových podmienok škodlivín v ovzduší. Na rozptyl 
znečisťujúcich látok z meteorologických faktorov vplývajú najmä nasledovné charakteristiky: 

- inverzia, ktorá v spojení so stabilne zvrstvenou vrstvou ovzdušia obmedzuje turbulentnú 
výmenu vzduchu, 

- prevládajúce prúdenie vzduchu, účinkom ktorého je najväčšia častosť znečistenia ovzdušia v 
najpočetnejších smeroch vetra vanúceho od zdroja emisií, 

- bezvetrie a veľmi slabá veternosť, pri ktorej dochádza k spádu škodlivín v najbližšom okolí 
zdroja emisií a tým k najväčšej intenzite znečistenia ovzdušia, 

- hmla, pri ktorej dochádza ku kumulácii škodlivín v ovzduší a k prejavom ich chemizmu pri 
mokrej depozícii, 

- zrážky, ktoré sú vymývacím, čistiacim faktorom ovzdušia, ale zároveň sa nimi pri jeho 
znečistení zvyšuje kyslosť pôdy a vodstva. 
 
Funkčné vzťahy medzi klímou a priemyslom 
 
Z hľadiska priaznivosti klímy k lokalizácii priemyslu sú najvhodnejšie klimatické podmienky v 
pahorkatinnom, najmä obvodom území Hornonitrianskej kotliny. Tieto oblasti sú pomerne dobre 
ventilované, je tu malý výskyt hmiel a menej častý výskyt inverzných situácií. Z hľadiska vlhkejšej 
klímy v porovnaní s centrálnymi rovinnými lokalitami, dochádza i k častejším vymývacím, čistiacim 
procesom ovzdušia. Pri širšej priestorovej otvorenosti týchto polôh tu dochádza k dobrej turbulentnej 
výmene vzduchu a tým aj k väčšiemu rozptylu škodlivín v ovzduší. Údolné a rovinné územie 
Hornonitrianskej kotliny je pomerne dobre ventilované a tiež málo hmlisté, ale je tu najsuchšia a 
najinverznejšia klíma z celého prievidzského regiónu a tým sa tu vytvárajú vhodné podmienky pre 
častú stagnáciu stabilne zvetraného ovzdušia, v ktorom nahromadené antropogénne škodliviny nie sú 
dostatočne vymývané zrážkami. Zhoršené rozptylové podmienky sú najmä pri dlhšie trvajúcich 
anticyklonálnych situáciách v jesennom a zimnom období, kedy značné emisie z vykurovania, kotolní 
a priemyselných podnikov zapĺňajú postupne, najmä najnižšie oblasti kotliny a tým dochádza aj k 
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vysokým emisným koncentráciám prímesí v ovzduší. Zvyšovanie výšok komínov pritom neprináša 
očakávaný efekt zlepšenia kvality ovzdušia, nakoľko pri nižšom obsahu škodlivín v objemovej jednotke 
vzduchu sa tieto exhaláty dostávajú do širšieho priestoru. Rovinné oblasti Hornonitrianskej kotliny tak 
napriek mnohým priaznivým faktorom pre rozvoj priemyslu z hľadiska vody, reliéfu, dopravy, energie, 
surovín a pracovných síl, majú len optimálny klimatický potenciál pre tieto hospodárske aktivity. 
Veľkou nevýhodou z hľadiska klímy je, že v týchto lokalitách prevláda severné prúdenie, čo spôsobuje 
zanášanie škodlivín do južnejšie položených častí Hornonitrianskej kotliny. Z tohto dôvodu by mali byť 
vybavené existujúce a aj novovybudované priemyselné podniky výkonnými odlučovačmi, 
bezodpadovými technológiami a pod. Smerom od podvrchovinnej až k hornatinovej krajine sa 
zhoršujú klimatické podmienky pre priemysel v dôsledku väčšieho výskytu hmiel, víchríc, nárazových 
vetrov i celkovej väčšej drsnosti klímy, členitosti, lesnatosti a ťažšej dostupnosti územia. Tieto oblasti 
sú tak zaradené postupne do stupňa limitného, nízkeho a veľmi nízkeho klimatického potenciálu.  
 
Funkčné vzťahy medzi klímou, sídelnou a letnou rekreačnou aktivitou 
 
Najpriaznivejšie aktivity pre sídla a strediská letného cestovného ruchu sú v mierne členitom 
pahorkatinnom území Hornonitrianskej kotliny. V týchto, najmä juhovýchodne až juhozápadne 
exponovaných oblastiach, je klíma teplá, slnečná, málo hmlistá, mierne veterná a menej inverzná ako 
v údolných polohách a tým vhodnejšia pre bývanie i letnú rekreáciu. Rovinné územie Hornonitrianskej 
kotliny má oproti pahorkatinným oblastiam menej priaznivú klímu pre sídla, najmä z hľadiska výskytu 
silnejších inverzií v zimnom období, ktoré v sprievode hmiel a nočným utíšením vetra obmedzujú 
rozptyl vzdušných prímesí z kotolní, teplární a priemyselných objektov.  
Lokalizácia objektov obytnej a letnej rekreačnej aktivity je aj v oblastiach s priaznivou klímou 
obmedzená na mnohých miestach v dôsledku vysokej lesnatosti, väčších sklonov reliéfu, blízkych 
zdrojov znečistenia ovzdušia a poľnohospodárskeho využívania krajiny. 

B.13.4.2 Hluk, prach a vibrácie 

Rozhodujúcimi zdrojmi hluku v území sú mobilné zdroje – cestná a železničná doprava. Nové 
stacionárne zdroje je potrebné držať pod kontrolou už od procesu EIA a vyžadovať merania v procese 
územného a stavebného konania. 
Kvalita ovzdušia v okrese Prievidza je ovplyvňovaná predovšetkým činnosťou veľkých stacionárnych 
priemyselných zdrojov znečisťovania ovzdušia pri výrobe elektrickej energie, tepla a pri výrobe 
chemických látok. Štruktúra priemyslu, ktorá je zastúpená energetickým, chemickým priemyslom a 
baníctvom je charakteristická vysokou energetickou náročnosťou používaných technológií, so 
značným únikom emisií, čo značne vplýva na kvalitu ovzdušia v oblasti. 
V regióne Hornej Nitry desaťročia pôsobili a pôsobia najmä imisie a exhaláty Elektrárne Nováky 
(ENO) v Zemianskych Kostoľanoch. ENO bola uvedená do prevádzky v roku 1953 a od tejto doby je 
hlavným zdrojom znečistenia na Hornej Nitre. Emisné zložky vďaka významnému zastúpeniu síry v 
uhlí spaľovanom v ENO (2−3 % z Hornonitrianskych baní, 5−6 % českého hnedého uhlia) sú kyslého 
typu, s prevahou komponentov síry, dusíka, uhlíka, prašného a popolčekového spádu, ktorý obsahuje 
celý rad rizikových prvkov najmä As, F, Cr, Pb, Cd, V, Zn, Ni a ďalších. K markantnému poklesu 
emitovaných znečistenín do ovzdušia došlo za posledných 10−15 rokov. Čas tohto poklesu možno 
spájať so znižovaním množstva spáleného paliva 4,4 mil. t v roku 1980, 2,5 mil. t v roku 2004. 
Jednoznačne však je tento pokles podmienený ekologizáciou výroby elektriny, zavedením účinných 
filtrov. Ako hraničné obdobie tohto poklesu možno uviesť roky 1989−90. Pokles CO, NOx, SO2 bol za 
roky 1980−2004 približne polovičný. Enormný bol však pokles tuhých znečisťujúcich látok (TZL), resp. 
polietavého prachu, ktoré sú rozptyľované v ovzduší a pôsobia dráždivo na dýchacie cesty. 
Emisie TZL v ENO poklesli z maxima 50 197 t v roku 1978 na 673 t v roku 2004. Jedná sa približne o 
75 násobný pokles, resp. v roku 2004 emisie TZL predstavovali len 1,3 % z emisií vyprodukovaných v 
roku 1987. Aj keď v súčasnosti došlo k markantnému poklesu emitovaných znečistenín do ovzdušia, 
kontaminácia sa nezastavila a aj keď v podstate nižších koncentráciách pokračuje do súčasnosti a 
ako stará environmentálna záťaž najmä v pôdach a sedimentoch pretrváva dodnes. 

B.13.4.3 Rádioaktivita a radónové riziko 

Rádioaktivita patrí medzi nepriaznivé geologické faktory životného prostredia. Jej prírodné 
zložky sa podieľajú na celkovom radiačnom zaťažení populácie viac ako dvoma tretinami. Z hľadiska 
ohrozenia zdravia ľudí má zvlášť škodlivé účinky rádioaktívny plyn radón a produkty jeho rádioaktívnej 
premeny. Z uvedeného dôvodu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť pri riešení územných 
plánov, zakladaní stavieb a pri výstavbe vôbec. Na základe štúdie Prirodzená rádioaktivita regiónu 
Horná Nitra (Smolárová, Čížek, 1995) je zaradené celé k.ú. do kategórie stredného radónového rizika, 
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okrem lokalít na juhovýchode k.ú., ktoré je zaradené do nízkeho radónového rizika. Okrem toho bol 
v území zistený aj bodový výskyt vysokého radónového rizika. Prítomnosť tektonických štruktúr pri 
výskyte vysokého radónového rizika upozorňuje na to, že tektonická prepracovanosť bude hrať 
v regióne významnejšiu úlohu. Zvýšené radónové riziko môžeme predpokladať i v oblastiach výskytu 
„uránových“ dolomitov. Ich rozšírenie nie je doposiaľ dôsledne zmapované a preto bude v budúcnosti 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj tejto problematike. 

B.13.4.4 Zosuvné územia a erózne javy 

V rámci vstupu potenciálna erózia pôdy, ako alternatívneho ukazovateľa stavu abiotickej zložky podľa 
metodického pokynu ÚSES, sme na skúmanom území katastra Handlová stanovili diagnózu abiotickej 
zložky pomocou stanovenia ohrozenia reliéfu morfodynamickými prejavmi exogénnych reliefotvorných 
procesov. Ohrozenie reliéfu je syntetickým vyjadrením potenciálnych a skutočných svahových porúch 
(zosuvy) s potenciálnou a skutočnou eróziou pôdy. 
Uvedenou syntézou sme získali detailnejšie informácie o ohrození reliéfu súčasne aktívnymi a tiež 
potenciálne zaktivizovateľnými morfodynamickými procesmi. Predložený postup priestorového 
vyjadrenia a identifikácie častí reliéfu s rôznym stupňom ohrozenia kladie dôraz na kontinuitu 
procesov s genézou územia a na kontinuitu procesov v predošlých etapách vývoja reliéfu so 
súčasnými a potenciálnymi procesmi. V rámci uvedeného vstupu boli vyčlenené štyri kategórie reliéfu: 
- Katastrofálne účinky exogénnych geomorfologických procesov (Handlová, časť Dubiny, Pekelná, 
Pod Mlynským vrchom, Hlavná šachta, Východná vetracia šachta). 
- Vysoké účinky exogénnych geomorfologických procesov (alúvium potoka Handlovka, Nová Južná 
šachta). 
- Malé účinky exogénnych geomorfologických procesov (alúvium potoka Handlovka, Handlová, časť 
Lány). 
- Nepatrné účinky exogénnych geomorfologických procesov (alúvium potoka Handlovka). 
 
Kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie ohrozenia reliéfu morfodynamickými javmi vyjadruje mapa, 
ktorá je súčasťou súboru máp autorských originálov. 
Do monitorovacej siete Geologických faktorov, ktorá tvorí súčasť Čiastkového monitorovacieho 
systému sú zahrnuté 3 lokality v k.ú. Handlová. Na základe výsledkov z poslednej Správy o zosuvoch 
a iných svahových deformáciách (2004) vyberáme nasledovné informácie o jednotlivých 
monitorovaných lokalitách: 

LOKALITA HANDLOVÁ – MOROVNIANSKE SÍDLISKO 

Stručná charakteristika lokality 
Morovnianske sídlisko sa nachádza na SZ okraji mesta Handlová. O jeho výstavbe sa rozhodlo po 
tom, ako boli všetky územné celky s vhodnejšími inžiniersko-geologickými pomermi pre bytovú 
výstavbu v zastavanom území mesta vyčerpané. Ide o prvé sídlisko na Slovensku, ktoré sa 
projektovalo a postavilo v rokoch 1974 až 1977 na svahových poruchách (Nemčok, 1982). Preto už 
počas prípravy výstavby sa vychádzalo z podmienky, že pre zabezpečenie stability obytných objektov 
i železničnej trate je nevyhnutné realizovať dlhodobo funkčné odvodnenie svahov s trvalou údržbou 
odvodňovacích zariadení a realizáciou kontrolných monitorovacích vrtov. V súvislosti s tým bolo 
vybudovaných 6 základných šachiet (jám) A až F, do ktorých vyúsťujú vejárovite usporiadané 
horizontálne odvodňovacie vrty. Systém bol doplnený ďalšími odvodňovacími vrtmi a sústavou 
monitorovacích piezometrov na pozorovanie zmien úrovne hladiny podzemnej vody. Žiaľ, údržba 
systému v určitých časových úsekoch bola nedostatočná, vrty museli byť periodicky prečisťované a 
mnohé prestali byť funkčné (Šimeček, 2000). V jeseni 2002 sa uskutočnilo rozsiahle prečistenie 
horizontálnych vrtov (celkom 47 ks), dobudovanie ďalších odvodňovacích vrtov (8 vrtov z jám a 2 vrty 
v oblasti Jánošíkovej cesty) a doplnenie siete pozorovacích piezometrických vrtov (celkom 37 nových 
monitorovacích vrtov, označené sú písmenom P). 
Sídlisko je situované do bočnej kotliny, kde v podloží vystupuje paleogénne flyšové bridličnaté 
súvrstvie pokryté svahovými elúviami a zosuvmi. Na základe rozdielnych inžiniersko-geologických a 
hydrogeologických podmienok sa celá pozorovaná oblasť (súborne nazvaná ako Morovnianske 
sídlisko) rozdeľuje na nasledujúce samostatné celky: 
A. Oblasť nad železničným oblúkom bez bytovej výstavby (jamy A, B, C, D); 
B. Oblasť Malá Hôrka s individuálnou bytovou výstavbou (jamy E, F); 
C. Oblasť Jánošíkova cesta. 
 
Zhrnutie výsledkov a upozornenia 
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Rekonštrukciou devastovaných odvodňovacích jám a prečistením horizontálnych odvodňovacích vrtov 
v roku 1999 a 2002 sa vytvorili podmienky pre obnovenie odvodňovania zosuvných území, 
nachádzajúcich sa nad železničným oblúkom v oblasti Morovnianskeho sídliska i oblasti Malá Hôrka. 
Veľmi suchý rok 2003 sa prejavil v celkovom poklese úrovne hladiny podzemnej vody v celom 
zosuvnom území a v znížení celkovej výdatnosti horizontálnych vrtov a odvodňovacích objektov. 
Celkovo možno stav na lokalite v roku 2004 charakterizovať ako priaznivý a stabilizovaný. 
Predpokladáme, že nastal pokles hladiny podzemnej vody. Z hľadiska možnej náhlej aktivizácie 
svahových pohybov je stále najmenej priaznivý stav v oblasti Jánošíkovej cesty. Vzhľadom na zistené 
skutočnosti je potrebné lokalitu naďalej pozorovať. Kolísanie hladiny podzemnej vody v starých 
pozorovacích vrtoch už pravdepodobne nezodpovedá jednoznačne kolísaniu hladiny podzemnej vody 
v horninovom prostredí (porušenie filtračnej časti vrtu) a postupne sa budú vyraďovať z pozorovania. 
Prínosom by bolo i obnovenie geodetických meraní siete pozorovacích bodov. 

LOKALITA HANDLOVÁ – KUNEŠOVSKÁ CESTA 

Stručná charakteristika lokality. 
Zosuv na Kunešovskej ceste sa nachádza v intraviláne mesta Handlová, na jeho JV okraji. Ide o staré 
zosuvné územie, ktoré v rokoch 1961, 1966, 1969 a 1992 vykazovalo významné prejavy aktivizácie 
svahového pohybu ohrozujúceho rodinné domy, hospodárske budovy, elektrické vedenie, cestnú 
komunikáciu a nepriamo i železničnú trať. V novembri 1998 na základe upozornenia obyvateľov z 
Kunešovskej cesty a odborného posúdenia bol pre zosuvné územie vyhlásený stav ohrozenia (dňa 
10. 11. 1998). Inžiniersko-geologický prieskum bol na lokalite vykonaný v novembri a decembri 1998 a 
v jarných mesiacoch roku 1999 (Jadroň, Mokrá, 1999). Na základe výsledkov prieskumu bol 
spracovaný návrh sanácie územia, ktorý sa s rôznymi úpravami realizoval v jesenných mesiacoch 
roku 1999. Cieľom sanácie bolo vytvorenie účinného drenážneho systému a odvodnenie podložia 
subhorizontálnymi vrtmi. V rámci prieskumu bola vybudovaná sieť objektov, umožňujúcich vykonávať 
monitorovacie merania - inklinometrické a PEE vo vrtoch, ako aj zaznamenávať zmeny hĺbky hladiny 
podzemnej vody a výdatnosť odvodňovacích zariadení. Samotný zosuvný svah je mierne uklonený (5 
až 15°) s hladko modelovaným reliéfom v nadmorskej výške 450 až 500 m n. m. Z geologického 
hľadiska sa v podloží nachádzajú flyšové paleogénne horniny vo vývoji ílovcového súvrstvia. Ide 
prevažne o subhorizontálne uložené íly, značne prehnietené a premiešané s kvartérnym zosuvným 
delúviom, ktoré je zložené z nehomogénneho materiálu ílovitých zemín s premenlivým obsahom 
úlomkov prevažne vulkanických hornín.  
 
Zhrnutie výsledkov a upozornenia.  
Podľa výsledkov monitorovacích pozorovaní z rokov 2003 a 2004 je svah po uskutočnení sanačných 
opatrení v stabilnom stave. Výraznejšie pohyby charakteru dotvarovania boli zaznamenané iba v pri 
povrchovej zóne svahových delúvií. Vzhľadom na bezprostredný kontakt zosuvného svahu s obytnou 
zónou je potrebné jeho aktuálny stabilitný stav overovať monitorovacími meraniami v zaužívanom 
rozsahu a výpočtovo odvodiť kritické hladiny podzemnej vody v pozorovaných objektoch. 

LOKALITA HANDLOVÁ – ZOSUV Z ROKU 1960 

Stručná charakteristika lokality 
Handlovský zosuv z prelomu rokov 1960/1961, ktorý sa aktivizoval v JV časti mesta, patrí k 
najrozsiahlejším prírodným katastrofám, ktoré sa udiali na našom území. Zosuv zničil časť mesta a 
komunikačné línie (diaľkové elektrické vedenie a štátnu cestu z Handlovej do Žiaru nad Hronom). 
Vyvinul sa v prostredí paleogénnych ílovcov až slienitých bridlíc (podložie zosuvných hmôt v spodnej 
časti zosuvu), nad ktorými sa nachádzajú súvrstvia hornín neogénneho veku - bádenské íly, ílovce a 
slieňovce (tvoria podložie v strednej časti zosuvného svahu) a v najvyššej časti tzv. štrková séria, 
tvorená hrubozrnným pieskom až štrčíkom, ktorá vystupuje v odlučnej časti zosuvu. Nad týmito 
sedimentami sú vulkanické príkrovy andezitov a aglomerátových tufov, tvoriace sčasti odlučnú oblasť 
zosuvu a v troskách sa vyskytujúce i v nižších polohách svahu. Z hľadiska vzniku a aktivizácie 
zosuvných pohybov má najväčší význam striedanie polôh priepustných a nepriepustných hornín, v 
rámci ktorých sa nachádzajú i vztlakové horizonty podzemnej vody. Špecifickou črtou stavby územia 
je prítomnosť priepustnej polohy štrkov v hornej časti zosuvu, ktorá sprostredkováva stále 
nasycovanie zosuvných hmôt vodou. 
Celková dĺžka hlavného zosuvného prúdu bola 1800 m (kubatúra zosunutých hmôt predstavovala 
okolo 14,5 mil. m3). Prúd na východnom okraji hlavného zosuvu sa začal pohybovať asi o 14 dní 
neskôr; jeho dĺžka dosiahla 1 km a kubatúra zosunutím postihnutých hornín predstavovala asi 5,7 mil. 
m3 (Nemčok, 1982). Po zastavení pohybu v lete roku 1961 boli ďalšie aktivity pohybu zaznamenané v 
rokoch 1967, 1970 i 1977. Na zosuve sa vykonal súbor sanačných prác, zameraných predovšetkým 
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na odvodnenie svahu. V jednotlivých etapách prieskumu a sanácie sa budovala i sieť monitorovacích 
objektov a vykonávalo sa krátkodobé monitorovanie. Systematicky sa územie monitoruje od roku 
1993, i keď sa v rámci dlhších časových intervalov aplikujú iba niektoré monitorovacie metódy. 
 
Zhrnutie výsledkov a upozornenia. 
Okrem pokračujúcich prejavov pohybovej aktivity v okolí odlučnej oblasti zosuvu boli monitorovacími 
meraniami v roku 2003 identifikované náznaky aktivity i v nižších polohách svahu (ide predovšetkým o 
premiestnenia bodov P-123 a P-124, zaznamenané geodetickými meraniami). Čiastočná aktivizácia 
pohybu i v týchto častiach svahu pravdepodobne súvisí s úplnou absenciou údržby odvodňovacích 
zariadení (znefunkčnenie odvodňovacích stredísk IV a V, zlý technický stav strediska VI). Vzhľadom 
na dosypávanie stabilizačného násypu pri päte svahu je však iba malý predpoklad takých pohybov v 
akumulačnej časti zosuvu, ktoré by mohli ohroziť existujúce objekty (štátna cesta z Handlovej do Žiaru 
nad Hronom). Vcelku stabilný stav zosuvného územia preukázali i merania v roku 2004. Nemožno 
však vylúčiť lokálnu aktivizáciu pohybu v okolí odlučnej oblasti zosuvu. Vzhľadom na priamy kontakt 
zosuvu s trasou cestnej komunikácie, aktívne dosypávanie stabilizačného násypu a na tradíciu 
pozorovaní odporúčame pokračovať v monitorovacích meraniach s doterajším rozsahom i 
frekvenciou. S orgánmi miestnej samosprávy je potrebné vyriešiť problematiku údržby odvodňovacích 
zariadení. 

B.13.4.5 Seizmicita 

S recentnými tektonickými pohybmi súvisí aj seizmicita územia. V území nie je doložené žiadne 
ohnisko zemetrasenia. Seizmická aktivita sa pohybuje v rozsahu 4.-6. stupňa stupnice 
makroseizmickej intenzity MSK-64. 

B.13.4.6 Poddolované územia a staré záťaže 

Poddolované územia sú v oblastiach po banskej činnosti. Prejavujú sa deformáciami povrchu 
poddolovaného územia, na ktorom vznikajú buď poklesy, alebo prepadliny. Rekultivácia 
poddolovaného územia sa zabezpečuje podľa rekultivačných plánov. Ide takmer výhradne o 
poľnohospodárske spôsoby rekultivácie, ktoré sú založené na terénnych úpravách, navážkach 
úrodných pôd a na systéme hydromelioračných opatrení. Podrobnejšie informácie uvádzame v kap. 
B.13.4.4. 

B.13.4.7 Iné negatívne faktory 

Problémy pozostávajú z hodnotenia ohrozených javov (ochrana krajiny a významné krajinárske a 
ekologické štruktúry a pod.) a ohrozujúcich javov (stresové javy a zdroje). Vyjadrujú ohrozenie krajiny 
a jej jednotlivých krajinotvorných zložiek a prvkov v dôsledku pôsobenia stresových javov, či už 
prírodných alebo sekundárnych, ako i zobrazujú fyzikálne bariéry voči prvkom ÚSES a pod.  
Elementárna schéma a konštrukcie matice interakcií spočíva vo vyhľadávaní vzájomne možných 
(predpokladaných, pravdepodobných) vzťahov medzi stresovými javmi (prírodné stresové javy, 
sekundárne stresové javy, stresové javy vyplývajúce z funkčného využitia prvkov SKŠ) a parametrami 
ochrany krajiny a významných krajinárskych a ekologických štruktúr (územná ochrana prírody, 
ochrana drevín, prvky ÚSES, ochrana vodných zdrojov, ochrana lesných zdrojov, ochrana nerastného 
bohatstva, významné krajinárske a iné krajinárske štruktúry), prvkov SKŠ (TTP, orná pôda, sady a 
záhrady, komunikácie, sídelné útvary, IBV mimo intravilánu), vybranými vlastnosťami abiokomplexov.  
Medzi významné environmentálne problémy riešeného územia patria: 

- prítomnosť nepovolených skládok odpadov,  
- haldy z banskej činnosti, 
- samotná banská činnosť, 
- predpokladané súčasné a staré záťaže z odkalísk a skládok, 
- znečistenie ovzdušia prítomnosťou veľkých priemyselných podnikov a diaľkovým prenosom 
zo severných území, 

- znečistenie vodných tokov z poľnohospodárskej činnosti, priemyslu a banskej činnosti, 
- absencia kanalizácie a ČOV (Morovno a Nová Lehota), 
- veľkoblokové intenzívne využívané plochy orných pôd, 
- zaťaženie prostredia prvkom arzén (As). 

 
Kontaminácia pôd 
 
Pôdy sú polyfunkčné útvary. Okrem najdôležitejšej produkčnej schopnosti plnia celý rad ekologických 
a socioekonomických funkcií. Fungujú ako filter, pufer a transformátor medzi atmosférou a 
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podzemnou vodou na jednej strane a atmosférou, podzemnou vodu a rastlinstvom na strane druhej. 
Schopnosť pôdy zadržiavať zrážkové vody a poskytovať ich pre povrchové a podzemné vody je v 
krajine nezanedbateľnou funkciou. 
Znečistenie pôd úzko súvisí so znečistením ovzdušia. Z hľadiska hodnotenia vplyvov znečistenia na 
PPF treba pripomenúť, že arzén ovplyvňuje rastlinstvo v prvom rade cez pôdu, narúša koreňový 
systém a následne negatívne ovplyvňuje rast a výnos nadzemnej časti. Tok zlúčenín arzénu z 
koreňov do nadzemnej časti je relatívne nízky. Jej ovplyvnenie nie je preto často sprevádzané 
viditeľnými symptómami poškodenia. Sedimentačný a sekundárny prach s obsahom As znečisťuje 
povrch rastlín a len v malej miere je vymývaný. V imisnej oblasti je preto potrebné venovať pozornosť 
možnej kontaminácii potravinového reťazca konzumáciou rôznych plodín, ovocia a zeleniny. Týka sa 
to aj krmovín pre dobytok. 
Pôda predstavuje polyfunkčnú zložku ekosystémov, ktorá okrem primárnej funkcie produkovať 
biomasu (úrodnosť pôdy) plní ešte celý rad tzv. mimoprodukčných – environmentálnych funkcií 
(pufračná, transformačná, akumulačná, génová rezerva, habitat, zdroj surovín, priestorová báza pre 
ľudské aktivity a pod.).   
Kontaminácia pôdy je pojem úzko súvisiaci s pojmom kvality pôdy, ktorú nie je možné definovať tak 
jednoznačne, ako v prípade vody (vhodnosť na pitie) alebo ovzdušia (vhodnosť na dýchanie) a preto 
nie je ani verejnosťou tak citlivo vnímaná. Kontamináciu pôdy môžeme v širšom slova zmysle 
definovať ako každé zvýšenie obsahu škodlivých látok v pôde, v užšom slova zmysle je to také 
zvýšenie obsahu škodlivých látok, ktoré má za následok obmedzenie potenciálu niektorej pôdnej 
funkcie. V minulosti favorizovaná produkčná funkcia pôdy – schopnosť pôdy produkovať zdravotne 
bezpečné potraviny zostáva stále na prvom mieste, ale v súvislosti s kontamináciou pôdy sa stále viac 
zdôrazňuje najmä filtračná funkcia vo vzťahu k zásobám pitnej vody.  
V súvislosti s kontamináciou môže pôda vystupovať vo viacerých úlohách: 

- pôda môže byť sama znečisťovaná kontaminujúcimi látkami z iných zdrojov (z 
geochemického prostredia, z hydrosféry, z antropogénnych zdrojov – doprava, priemysel, 
poľnohospodárstvo a pod.) 

- pôda môže byť zdrojom znečistenia iných zložiek životného prostredia (hydrosféry, 
atmosféry – volatilizácia, prašnosť, biosféry – prienik škodlivín do rastlín a ďalej do potravných 
reťazcov) 

- pôda pôsobí v ekosystémoch ako filter pre vodu a skládku nebezpečného odpadu, mnohé 
kontaminanty sa v pôde transformujú a imobilizujú väzbou na sorpčný komplex pôdy, čím sa stávajú 
pre ekosystémy neškodné. V tejto súvislosti treba spomenúť fenomén „chemickej časovanej bomby“, 
keď sa kontaminácia pôdy neprejaví negatívne ihneď, ale až po istom čase, keď sa vyčerpajú 
pufračné mechanizmy v pôde, alebo sa zmení niektorá vlastnosť pôdy. Typickým spúšťacím 
mechanizmom býva acidifikácia pôdy, keď pri poklese pH pod určitú hranicu dôjde k mobilizácii 
ťažkých kovov naakumulovaných v pôde  v minulosti.  
 
Z hľadiska kontaminácie teda nie je dôležitý len celkový obsah škodlivej látky v pôde, ale hlavne 
chemické formy, v ktorých je kontaminant v pôde prítomný. Na formy kontaminantov v pôde má okrem 
pôvodu kontaminantu vplyv celý rad pôdnych vlastností, hlavne pH, obsah a zloženie ílových 
minerálov, obsah pôdnej organickej hmoty, štruktúra a textúra pôdy apod. Vo všeobecnosti platí, že 
kontaminácia pôdy sa menej škodlivo prejaví v karbonátových, hlinitých, humóznych pôdach s dobrou 
štruktúrou, kde sú kontaminanty inaktivované väzbou na ílové minerály a pôdnu organickú hmotu a 
nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd alebo ich príjmu rastlinami. Naopak v pôdach málo 
humóznych, plytkých, kyslých a piesočnatých už malé množstvo kontaminantov môže pôsobiť toxicky 
na rastliny a mikroorganizmy a môže spôsobiť kontamináciu podzemných vôd, keďže veľký podiel 
celkového obsahu sa nachádza v mobilných formách. Tá istá koncentrácia kontaminantu teda môže 
byť v jednej pôde neškodná, v inej toxická.  
Handlová patrí do širšej oblasti Hornej Nitry, ktorá sa zaraďuje medzi tzv. „hot spots“ zaťažené oblasti 
s narušeným životným prostredím. Horná Nitra vďačí za zaradenie do zaťažených oblastí hlavne 
vďaka kontaminácii prostredia imisiami oxidov síry a arzénom z elektrárne Zemianske Kostoľany. 
Zdrojom arzénu je tu spaľovanie nekvalitného uhlia s obsahom sulfidickej mineralizácie (arzenopyritu).  
Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskych pôdach u nás stanovuje príloha č. 2 Zákona 
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, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2004. Limitné hodnoty sú stanovené na základe 
hranice dostupnosti prvkov pre rastliny (za limitnú sa považuje koncentrácia, pri ktorej je prvok vo 
zvýšenej miere prijímaný rastlinami a vstupuje do potravného reťazca, pričom fytotoxicita sa ešte 
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prejavovať nemusí) pre obsahy prvkov vo výluhu jemnozeme lúčavkou kráľovskou diferencovane 
podľa pôdnych druhov.  
Podľa uvedeného zákona platia pre As v pôde nasledovné limitné koncentrácie: 
 
Pôdny druh Obsah As (mg.kg-1) 
  
piesočnatá, hlinitopiesočnatá (ľahká)  10 
piesočnato – hlinitá, hlinitá (stredne ťažká)  25 
ílovito – hlinitá, ílovitá, íl (ťažká)  30 
 
Arzén ako prvok je všeobecne známy hlavne vďaka toxickým vlastnostiam mnohých jeho zlúčenín. 
Našťastie v toxicite zlúčenín As sú značné rozdiely a zlúčeniny najčastejšie sa vyskytujúce v pôde 
nepatria medzi najjedovatejšie. Schopnosť suchozemských rastlín prijímať arzén nie je veľmi veľká a 
preto, aj na pôdach s vysokým obsahom arzénu, rastliny zvyčajne neobsahujú nebezpečné 
koncentrácie As. Zlúčeniny arzénu sa v súčasnosti využívajú ako pesticídy, prípravky na ochranu 
dreva a doplnky výživy hospodárskych zvierat. Zvýšené obsahy As v pôde môžu byť okrem 
geochemického pozadia spôsobené hlavne používaním pesticídov, emisiami zo spracovania rúd 
(hlavne Cu) a zo spaľovania uhlia obsahujúceho sulfidické prímesi. Od ťažkých kovov sa arzén 
odlišuje okrem iného v tom, že väčšina organických zlúčenín As je menej jedovatá ako zlúčeniny 
anorganické. Hoci arzén je v mnohom chemicky podobný fosforu, pôdna chémia As je omnoho 
zložitejšia, pretože môže v normálnom rozsahu pôdnych podmienok existovať vo viacerých 
oxidačných stupňoch a tvorí väzby so S a C  častejšie než fosfor.  
Najčastejším minerálom As je arzenopyrit FeAsS, arzén sa vyskytuje v asociácii s množstvom 
minerálov hlavne sulfidickej mineralizácie. Koncentrácia asociovaného As v mineráloch sa môže 
pohybovať v rozsahu niekoľko promile až niekoľko percent.  
Hoci je arzén zvyčajne spájaný s ťažkými kovmi, patrí medzi metaloidné prvky a pre účely 
posudzovania jeho chemického správania v pôde môžeme arzén považovať  za nekov tvoriaci 
kovalentné zlúčeniny alebo sa vyskytujúci v aniónovej forme. V pôde sa As najčastejšie vyskytuje v 
treťom alebo piatom oxidačnom stupni. Zmena v pomere medzi As(V) a As (III) môže byť spôsobená 
čisto anorganickými mechanizmami riadenými zmenou pH  a Eh, na formy As v pôde však výrazne 
pôsobí aj vplyv mikroorganizmov. Napriek stabilite rozpustných iónových foriem, koncentrácia As v 
pôdnom roztoku ( a teda aj jeho bioprístupnosť) je zvyčajne nízka aj v silne mineralizovaných 
oblastiach.  Vyplavovanie As z pôdy je inhibované prítomnosťou hydratovaných Fe/Al oxohydroxidov, 
ílových minerálov a organickej hmoty. Obsah As v jedlých rastlinách je všeobecne nízky, často na 
hranici detekčného limitu, a to aj na kontaminovaných pôdach. Pri rovnakom obsahu As v pôde je 
príjem rastlinami vyšší na pôdach piesočnatých než na ílovitých, čo je odrazom sorpčných vlastností 
pôd. Prístupnosť As pre rastliny je ovplyvnená zmenami pH. Vo všeobecnosti toxicita As pre rastliny 
rastie s rastom acidity, hlavne pod pH 5, kedy rastie rozpustnosť Fe, Al oxyzlúčenín viažucich As. 
Avšak fyziologická schopnosť rastlín prijímať As môže byť zvýšená pri vyššom pH.  
Pohyblivosť As v pôdach sa zvyšuje v redukčných podmienkach tam, kde sa rozvíjajú anaeróbne 
glejové procesy, pretože v takýchto podmienkach sa vyskytujú redukované formy As (arzenitany). 
Tieto formy sú omnoho rozpustnejšie, a teda pre rastliny viac prístupné. Súčasne sú aj viac toxické.  
Na rozdiel od niektorých ťažkých kovov, napr. kadmia, ktorého imobilizácia je podporovaná vápnením, 
u arzénu sa naopak pohyblivosť zvyšuje, pretože sa tvorí rozpustnejší arzeničnan vápnika.  
Na pohyblivosť arzénu majú zrejme veľký vplyv aj mikrobiálne procesy, ktoré pôsobia na metyláciu 
arzénu za vzniku derivátov As3+.  
Fytotoxickým efektom As je narušenie transportu vody v rastlinách, ktoré sa prejavuje zmenami farby 
nasledovanými nekrózou koncov a okrajov listov. Odolnosť  rastlín voči toxicite As je daná ich 
schopnosťou neabsorbovať As z pôdy alebo netranslokovať ho do senzitívnych miest. Schopnosť 
rastlín transportovať As z koreňov do nadzemných častí je všeobecne nízka. Na oxicitu As sú 
najcitlivejšie strukoviny. Mierou fytotoxicity arzénu v pôde je obsah „prístupného“ As, nie jeho celkový 
obsah. Prístupnosť As však závisí od množstva pôdnych vlastností (pH, Eh, organická hmota, Fe, Al 
oxidy, ílové minerály). Stanovenie obsahu prístupných foriem je funkciou použitej extrakčnej metódy 
(mala by simulovať pôdny roztok) rôzni autori používajú odlišné postupy, možnosti porovnania 
výsledkov sú obmedzené a stanovenie prístupných foriem As v pôde zostáva nedoriešeným 
problémom.  
Jednou z možností na obmedzenie vplyvov povrchovo aplikovaného As z imisií na rastliny je hĺbkové 
kyprenie pôdy, pôsobiace zrieďovaním, poskytnutím ďalších väzbových miest, zvlášť ak sú zasiahnuté 
B - horizonty obohatené o ílové minerály (hnedozeme, fluvizeme) a zaoraním As pod koreňovú zónu. 
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Premenlivé  výsledky boli dosiahnuté pri pokusoch o obmedzenie toxicity As pridaním, Al, Fe a Zn 
zlúčenín, organickej hmoty a vápnením.  
Keďže príjem As suchozemskými rastlinami je nízky, príjem As zvieratami z tohto zdroja je tiež nízky. 
Avšak priama konzumácia As z povrchu pôdy a zaprášených rastlín môže byť hlavným zdrojom As v 
potrave pasúceho sa dobytka.  
 
Skládky odpadov 
 
V k.ú. Handlová sa nachádza skládka TKO a PTO Handlová na odpad, ktorý nie je nebezpečný v 
lokalite „Na Scheiblingu“. Prevádzkovateľom skládky je spol. HATER - Handlová, s.r.o. Skládka zo 
severnej strany priamo susedí s uzatvorenou a zrekultivovanou skládkou popolovín, ktorej 
prevádzkovateľom sú Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, o.z. Zemianske Kostoľany. Z 
východnej a južnej strany susedí so zrekultivovanou banskou hlušinovou haldou. Skládka je 
komunikačne napojená na mestskú komunikačnú sieť, kde sa pri areáli Hornonitrianskych baní, a.s. 
Prievidza, Baňa Handlová (HBP) napája na účelovú spevnenú komunikáciu HBP v dĺžke 900 m a 
nadväzne na komunikáciu v dĺžke 1 400 m. Údolie odvodňuje Račí potok, ktorý je vzdialený cca 350 m 
pod jestvujúcou skládkou a vlieva sa do rieky Handlovka. Skládka je vzdialená cca 2100 m od 
najbližšej obytnej zástavby. Plocha celého areálu skládky v oplotení je 68 900 m2, celkový objem 
skládky je 678 700 m3, plocha telesa skládky je 46 696 m2.  
V riešenom území sa okrem legálnej skládky odpadu a odkalísk nachádza aj celý rad nelegálnych 
skládok. Ide o skládky domového komunálneho odpadu o veľkosti niekoľko desiatok m2. Na týchto 
skládkach sa môžu vyskytovať aj nebezpečné odpady (aku-batérie, nádoby z farieb a chemických 
látok a pod.). Vyskytujú sa vo väčšine prípadov v okolí poľných ciest. 

B.13.5. Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia 
Hodnotíme charakteristický vzhľad krajiny na základe interpretácie zastúpenia a zoskupenie 

prvkov súčasnej krajinnej štruktúry. Vizuálne sme zhodnotili vnímateľný obraz javov a stavov krajiny: 
veľkosť, formy a tvary, krajinotvorné prvky, vonkajšie členenie, rozmanitosť a bohatstvo zmien prvkov, 
priestorové usporiadanie a kompozícia krajinotvorných prvkov, pričom prvkom boli priradené 
nasledovné kategórie: prvky rušivo pôsobiace, harmonické a neutrálne. 

Na základe realizovaného výskumu, možno konštatovať, že v k.ú. Handlová, sa nachádzajú 
územia s rozmanitou environmentálnou hodnotou. K najmenej hodnotným patria: areály 
priemyselných podnikov, lokality postihnuté banskou činnosťou, intenzívne obhospodarované 
agrocenózy a miesta nelegálnych skládok tuhého komunálneho odpadu. Akúsi strednú úroveň 
dosahujú lúky s rozptýlenou zeleňou, sady a záhrady so staršími ovocnými stromami. 
Najhodnotnejšími územiami sú vyššie uvedené biocentrá a biokoridory. Medzi rušivo pôsobiace 
krajinotvorné prvky možno zaradiť napr. sídla, komunikačné siete, vedenia VN, schátralé objekty, 
haldy, lomy, odkaliská, skládky odpadov, cesty, železnice, nevhodne odkanalizované vodné toky a 
pod.  
Medzi pozitívne vnímané prvky krajiny k.ú. možno zaradiť lesné komplexy, NDV, mozaikové štruktúry 
vegetácie a lúk, brehové porasty, prirodzené vodné toky, optimálne zregulované vodné toky, vodné 
plochy, mokrade, maloblokové plochy orných pôd, opustené sady a pod. 

Neutrálne pôsobia napr. lúky bez krovinnej a stromovej vegetácie, záhrady a sady, cintoríny, 
areály športu a rekreácie, školské zariadenia, chaty a chatové osady, IBV mimo intravilánu a pod.  
K zvýšeniu estetického vnímania krajiny by bolo vhodné doplniť priemyselné, poľnohospodárske, 
obytné a administratívne areály o harmonické prvky a postarať sa o zdevastované časti územia. 
 
Krajinnoekologická významnosť územia bola hodnotená na základe významnosti prvkov SKŠ v troch 
stupňoch (prvky veľmi významné, stredne významné a nevýznamné). Hodnotenie slúži pre stanovenie 
limitov súčasného využitia územia.  
Ekologická významnosť prvkov krajiny je interpretovaná účelová vlastnosť krajiny, ktorá vyjadruje 
stupeň fungovania biologicko-ekologických procesov v KEK. Všeobecne by mala ekologická 
významnosť zabezpečovať: 

- zachovanie genofondu, biologickej a krajinnoekologickej diverzity, 
- udržanie ekologickej stability krajiny, 
- ochranu a tvorbu prírodných zdrojov (najmä vodných, lesných a pôdnych), 
- plnenie rôznych úžitkových funkcií v krajine, ako napr. funkcie pôdoochranné, zdravotno-
hygienické, estetické, liečebné, poznávacie a pod. 

Za ekologicky významnejšie sme považovali prvky, s vyšším stupňom prirodzeného charakteru, ako 
sú napr. plochy prirodzených lesných porastov, brehové porasty, samotné vodné toky a významné 
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krajinné štruktúry zo socioekonomického hľadiska (prvky ÚSES, lesné zdroje). Stredne významné sú 
plochy lúčnych porastov a plochy nevyužívané. Prvky málo významné a nevýznamné predstavujú 
človekom významne premenené, resp. devastované plochy napr. haldy, smetiská, sídla, vedenia VN, 
cesty, železnice, odkaliská, sídla a pod. 

B.13.6. Koncepcia odpadového hospodárstva 
 V k.ú. Handlová sa nachádza skládka TKO a PTO Handlová na odpad, ktorý nie je nebezpečný 
v lokalite „Na Scheiblingu“. Prevádzkovateľom skládky je spol. HATER - Handlová, s.r.o. Skládka zo 
severnej strany priamo susedí s uzatvorenou a zrekultivovanou skládkou popolovín, ktorej 
prevádzkovateľom sú Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, o.z. Zemianske Kostoľany. 
Z východnej a južnej strany susedí so zrekultivovanou banskou hlušinovou haldou. Skládka je 
komunikačne napojená na mestskú komunikačnú sieť, kde sa pri areáli Hornonitrianskych baní, a.s. 
Prievidza, Baňa Handlová (HBP) napája na účelovú spevnenú komunikáciu HBP v dĺžke 900 m 
a nadväzne na komunikáciu v dĺžke 1400 m. Údolie odvodňuje Račí potok, ktorý je vzdialený cca 350 
m pod jestvujúcou skládkou a vlieva sa do rieky Handlovka. Skládka je vzdialená cca 2100 m od 
najbližšej obytnej zástavby. Plocha celého areálu skládky v oplotení je 68 900 m2, celkový objem 
skládky je 678 700 m3, plocha telesa skládky je 46 696 m2.  

 V riešenom území sa okrem legálnej skládky odpadu a odkalísk nachádza aj celý rad nelegálnych 
skládok. Ide o skládky domového komunálneho odpadu o veľkosti niekoľko desiatok m2. Na týchto 
skládkach sa môžu vyskytovať aj nebezpečné odpady (aku-batérie, nádoby z farieb a chemických 
látok a pod.). Vyskytujú sa vo väčšine prípadov v okolí poľných ciest.  

Odpadové hospodárstvo je v zmysle platnej legislatívy potrebné zosúladiť s platným Programom 
odpadového hospodárstva pre príslušné obdobie.  

Tvorba odpadov podľa kategórií odpadov v meste Handlová (v t) za roky 1996 až 2000 

Rok Celkom NO Z KO O 

1996 3 770,90  3 506,30 3 770,90 264,60 
1997 3 308,85  3 180,98 3 170,92 127,87 
1998 3 371,26  3 218,81 3 168,16 160,73 
1999 3 527,45  3 319,96 3 316,19 207,49 
2000 3 565,14  3 320,33 3 313,79 244,81 
 
Na základe vývoja trendu počtu obyvateľov možno predpokladať v roku 2020 ročnú produkciu 
všetkých odpadov na úrovni približne 3 925 t a v roku 2035 zhruba na úrovni 4 095 t. Uvedené údaje 
predstavujú odhadované maximá, ktoré budú pravdepodobne podstatne nižšie z dôvodu zavedenia 
vhodného systému triedenia a recyklácie odpadu. Pre účely vývozu tuhého komunálneho odpadu 
v návrhovom období r. 2020 a výhľadovom v r. 2035 bude potrebné zhodnotiť dostatočnú kapacitu 
existujúcej skládky, resp. jej možné rozšírenie, príp. vyhľadanie novej lokality. Pre likvidáciu 
biologického odpadu sú navrhnuté kompostárne ako verejnoprospešné stavby. 

B.14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH 
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

Chránené ložiskové územia - baňa Cígeľ a baňa Handlová 

Ložiskové územie hnedého uhlia 

 Do riešeného územia zasahujú chránené ložiskové územia bane Cígeľ a bane Handlová 
vyplývajúce z rozhodnutia : 
bane Cígeľ 
- CHLÚ OBÚ Prievidza  642/L/J/90  
bane Handlová  
- Chránené ložiskové územie, rozhodnutie SKNV Banská Bystrica, zn. Výst.-505/1965-inž.Fb 

zo dňa 11.12.1965. 
a dobývacie priestory : 
- DP-31/2037/Ko/M 
- DP-31/2037/Ko/My/79 
- DP – Baňa Handlová.  
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B.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 
 Medzi plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu možno zaradiť prvky ochrany prírody vyhlásené 
v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ide o 1 maloplošné chránené 
územia :  
 
PR Biely kameň - územie predstavuje dominantný bralnatý vrchol v SSV ukončení hl. hrebeňa pohoria 
Vtáčnik. Jeho význam spočíva v dominantnosti objektu aj v ukážke rozpadu lávových prúdov a 
zriedkavého výskytu ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik.  

Ďalej sú to prvky ÚSES-u, medzi ktoré patrí :  

Regionálne biocentrum  - masív Veľký Grič so širším okolím. Územie zo severu  ohraničujú lesy a 
skaliská JV od Holého vrchu (887 m.n.m.) a z juhu oblasť Starej západnej šachty. Centrom je samotný 
masív Veľkého Griča, predstavuje kopec (972 m.n.m.) vystupujúci z údolia Handlovky nad rozsiahlym 
priestorom s banskými výsypkami.  Z vrcholovej časti, obrátenej k severovýchodu a východu, 
vystupuje súvislý skalný masív andezitov, tvarovaných do formy rebier, stĺpov a bášt. Územie má 
výrazné biologické a estetické hodnoty.  
 
Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 
� zabrániť znečisteniu prírodného prostredia 
� zamedziť skalolezeckým aktivitám v období hniezdenia vtákov 
� zamedziť neriadenému rozvoju turistiky (mimo turistických chodníkov) 

 
Regionálne biocentrum  - širšie okolie Bielej skaly. Lesné komplexy v JV časti UTJ Handlová, 
konkrétne od Chalmovskej skaly, cez Hrubý les a Bielu skalu, po Tri dvierka. Z environmentálneho 
hľadiska je najhodnotnejšou lesnou plochou, ktorá predstavuje regionálne  biocentrum.  
 
Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 
� realizovať výrub stromov 8 mesiacov v roku, v období od 1.8. do 30.3.  
� zachovať v lesnom komplexe minimálne 10% porastov vo veku nad 120 rokov 
� pri výsadbe stromov preferovať druhovú skladbu pôvodných zmiešaných lesov 
� zabezpečiť kosenie lesných lúk, resp. vypásanie ovcami a kozami  

 
Lokálne biocentrum - lúky, lesné porasty a mokrade v okolí Starej južnej šachty. Toto pestré 
spektrum biotopov dalo vznik pestrej skladbe živočíchov. Z lesných druhov sú  typickými zástupcami 
jastrab krahulec (Accipiter nisus), ďateľ veľký (Dendrocopos major), pinka lesná (Fringilla coelebs), 
brhlík lesný (Sitta europaea), slávik červienka (Erithacus rubecula), hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula) 
a králiček zlatohlavý (Regulus regulus). Pre lúčky medzi lesmi sú typickými druhmi kolibkárik čipčavý 
(Phylloscopus collybita), kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus) a penica čiernohlavá (Sylvia 
atricapilla). Mokrade sú najvýznamnejším miestom pre rozmnožovanie obojživelníkov:  kunku 
žltobruchú (Bombina variegata) a skokana hnedého (Rana temporaria).   

Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 
� realizovať výrub stromov 8 mesiacov v roku, v období od 1.8. do 30.3.  
� zachovať v lesnom komplexe minimálne 10% porastov vo veku nad 100 rokov 
� pri výsadbe stromov preferovať druhovú skladbu pôvodných zmiešaných lesov 
� nevysúšať existujúce podmáčané plochy 
� nerozširovať chatovú zástavbu 
 
Lokálne biocentrum - lesné porasty v masíve Predný Kľak. Jedná sa o zalesnené územie 
s prameniskami potokov a skalnými stenami. Na severe je územie ohraničené  masívom Orlí kameň, 
juhovýchodne masívom Jarabá skala a na juhu lokalitou Veľký Báň. Typickými zástupcami fauny sú: 
bocian čierny (Ciconia nigra), jastrab krahulec (Accipiter nisus), tesár čierny  (Dryocopuis martius), 
krkavec čierny (Corvus corax), pinka lesná (Fringilla coelebs), brhlík lesný (Sitta europaea), hýľ lesný 
(Pyrrhula pyrrhula) a králiček zlatohlavý (Regulus regulus).  

Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 

� realizovať výrub stromov 8 mesiacov v roku, v období od 1.8. do 30.3.  
� zachovať v lesnom komplexe minimálne 10% porastov vo veku nad 100 rokov 
� pri výsadbe stromov preferovať druhovú skladbu pôvodných zmiešaných lesov 
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Lokálne biocentrum - mozaika biotopov v okolí Novej južnej šachty. Navzájom sa tu prelínajú 
lesné enklávy s lúčnymi spoločenstvami a podmáčanými plochami. Z európsky významných druhov 
vtákov tu boli zistené: ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) 
a penica jarabá (Sylvia nisoria). Územie je významné aj výskytom hmyzu. Z motýľov tu boli zistené 
napr. jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) a vzácne druhy z čeľade Geometridae.(Ing. I. 
Richter in verb.). 

Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 

� zamedziť rozoraniu a melioráciám 
� zamedziť nelegálnemu hromadeniu odpadu  
� zamedziť rozširovaniu dráh pre terénne motocykle 
 

Lokálne biocentrum - územie v okolí Novej východnej šachty. Navzájom sa tu prelínajú lesné 
enklávy s lúčnymi spoločenstvami. Z európsky významných druhov vtákov tu boli zistené: chriašteľ 
poľný (Crex crex), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) 
a penica jarabá (Sylvia nisoria). Územie je významné aj výskytom hmyzu. Z motýľov tu boli zistené 
napr. jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne). 

Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 

� zamedziť rozoraniu  
� zamedziť nelegálnemu hromadeniu odpadu  
� zamedziť rozširovaniu dráh pre terénne motocykle 

 
Lokálne biocentrum - územie v podhorí Trasľavého vrchu. Jedná sa o komplex ekosystémov 
západne od Trasľavého vrchu až k štátnej ceste Handlová – Žiar n. Hronom. Okrem štandardných 
lesných porastov tu nachádzame aj podmáčané lesné ekosystémy, podhorské lúky, ekotónové 
spoločenstvá kríkov a porasty trste obyčajnej (Phragmites austarlis). Podmáčané plochy v nive 
bezmenného potoka sú najvýznamnejším miestom pre rozmnožovanie obojživelníkov:  kunku 
žltobruchú (Bombina variegata), rosničku zelenú (Hýľa arborea) a skokana hnedého (Rana 
temporaria).  Z plazov tu boli zistené 2 druhy: užovka obojková (Natrix natrix) a vretenica severná 
(Vipera berus). Z vtákov sú charakteristické pre kríkové formácie: strakoš červenochrbtý (Lanius 
collurio), penica popolavá (Sylvia curruca) a penica slávikovitá (Sylvia borin). Pre porasty trste je 
v tejto oblasti zriedkavosťou hniezdenie trsteniarika spevavého (Acrocephalus palustris). 

Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 
� zamedziť melioračným zásahom 
� zamedziť nelegálnemu výrubu drevín 
� zamedziť nelegálnemu hromadeniu odpadu 

 
Lokálne biocentrum - tok Handlovky s jej brehovou vegetáciou, severne od mesta. Je to 
nezregulovaný, meandrujúci tok rieky Handlovky s pomerne dobre zachovanou brehovou vegetáciou, 
vrátane zvyškov lužných lesíkov.  

Z druhov európskeho významu bola tu zistená  z obojživelníkov rosnička zelená (Hyla arborea) a 
z vtákov sa tu prechodne vyskytuje rybárik riečny (Alcedo atthis), ktorý tu ale nehniezdi, nakoľko 
reguláciou zmenené brehy mu to neumožňujú. 

Z národne významných druhov bola zistená z plazov: užovka obojková (Natrix natrix). Najmä 
v starších brehových porastoch na severe k.ú. bolo zaregistrované ďalšie spektrum druhov. Z nich 
k charakteristickým druhom pre tento biotop patria: svrčiak riečny  (Locustella fluviatilis) a trasochvost 
biely (Motacilla alba).   

Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 
� zabrániť znečisteniu vodného prostredia 
� zachovanie existujúcich brehových porastov 
� likvidácia inváznych druhov rastlín v nive Handlovky 
� zamedziť budovaniu MVE na rieke Handlovka 
� podporiť rozvoj meandrov v toku južne od zastavanej časti mesta 
� podporiť rozvoj mokraďovej vegetácie v pobrežnej zóne rieky južne od zastavanej časti mesta 

(posledné 3 odrážky sú zároveň aj protipovodňovými opatreniami) 
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Lokalitou s výraznými biologickými a estetickými hodnotami je aj masív Malý Grič. Územie 
vhodné na rozvoj rekreačných aktivít. Predstavuje kopec (876 m.n.m.) vysunutý z hlavného hrebeňa 
Vtáčnika – západne od Handlovej. Z východných svahov pod vrcholom vystupujú skalné steny, 
vytvorené andezitovými prúdmi, formované zvetrávaním do tvaru bášt a vežičiek. Úpätie kopca tvoria 
rozsiahle lúky a pasienky s ostrovčekmi lesov a solitérnymi stromami, čím je vytvorená parková 
krajina. Územie je vhodné na pešiu turistiku a budovanie cyklotrás. 
   
Revitalizačné opatrenia spočívajú v nasledovných aktivitách 
� zabrániť znečisteniu prírodného prostredia 
� zamedziť skalolezeckým aktivitám v období hniezdenia vtákov 
� zamedziť masovému a neriadenému rozvoju mototuristiky 
 
Osobitnú skupinu vyžadujúcu zvýšenú ochranu predstavujú ochranné lesy a lesy osobitného určenia. 

B.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO 
PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

B.16.1. Bonitované pôdno-ekologické jednotky 
Zo zákona SNR č. 220/2004 zb., § 12, ods. 2, písm. b.) vyplýva v súvislosti  

s nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy povinnosť chrániť poľnohospodársku pôdu 
zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny 
uvedenej v prílohe tohto zákona.  

V riešenom území sa nachádza poľnohospodárska pôda zaradená do 5., 6., 7.,8. a 9. skupiny 
BPEJ podľa prílohy č. 3 Zákona č. 220/2004, o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

Poľnohospodárska pôda v kvalitatívnych skupinách 1. – 4. podlieha ochrane v zmysle Zák. č. 
220/2004 §14, ods.2. Táto sa v riešenom území nenachádza. 

B.16.2. Poľnohospodárska pôda 
ORGANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 

Riešené územie sa rozprestiera v dielovej časti Handlovskej kotliny, na úpätí západných svahov 
pohoria Žiar. Územie možno charakterizovať ako pahorkatinu až vrchovinu  s relatívnym prevýšením 
50 – 100 m, podmienky sú najvhodnejšie pre trvalé trávne porasty, krmoviny, pestovanie zemiakov a 
obilnín. 

Prevládajúcim pôdnym typom sú hnedé pôdy, glejové hnedé pôdy a v menšej miere sa vyskytujú 
ilimerizované pôdy a rendziny. Pôdy riešeného územia sú tvorené prevažne hydromorfologickými 
pôdnymi typmi, v ktorých profile sa objavuje zvýšená vlhkosť, v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej 
vody, resp. prevlhčenie zrážkovým vodami, (veľkoplošne zosuvy pôdy v. r. 1964). Z tohto dôvodu je v 
riešenom území vybudovaná rozsiahla sieť hydromelioračných zariadení. Najväčší počet i plošne 
zaberajú odvodnenia, ktoré sú vybudované i zrekonštruované po oboch stranách extravilánu 
Handlovej. Závlahy sú vybudované iba v k.ú. Handlová.  

Poľnohospodársku výrobu v riešenom území od roku 1997 zabezpečuje AGROPRODUKT 
Slovakia, s.r.o., Handlová. V štruktúre poľnohospodárskej pôdy sú prevládajúcimi druhmi trvalé trávne 
porasty. Agroprodukt sa v rámci svojho obvodu zameriava i na špeciálnu výrobu – ovocinárstvo, 
zamerané na produkciu jabĺk a v menšej miere aj drobného ovocia. Ovocné sady sa nachádzajú v 
juhovýchodnej časti intravilánu mesta na takmer 95 ha ploche. Územie je zaradené do horského 
výrobného typu. V zmysle platnej legislatívy sa v riešenom území nenachádza poľnohospodárska 
pôda zaradená do skupín bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek s osobitnou ochranou. 
Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie viacročných krmovín, silážnej kukurice, jarných a 
ozimných obilnín. Ako špeciálne plodiny na menších výmerách sa pestuje cukrová repa a horčica. 

Podmienky pre živočíšnu výrobu sú v riešenom území zabezpečené  na štyroch hospodárskych 
dvoroch – Horný koniec, Dolný koniec, Morovno a Pstruháre. V predchádzajúcich rokoch sa 
uvažovalo s likvidáciou hospodárskych dvorov v meste – Horný koniec a dvor Pstruháre. Náhradou 
malo byť vybudovanie novej farmy. V súčasnosti je dvor Horný koniec využívaný pre 100 ks 
hovädzieho dobytka a dvor Morovno pre 300 ks dojníc a 100 ks jalovíc. Živočíšna výroba je vo 
všeobecnosti zameraná na chov hovädzieho dobytka (produkcia mlieka a výkrm), pričom u jalovíc a 
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mladého dobytka sa vo veľkej miere využíva pasienkový spôsob odchovu, keďže výmera trvalých 
trávnych porastov má v riešenom území významné zastúpenie.  

Poľné hnojiská sú situované v areáli dvora Pstruháre, pri poľnom letisku v k.ú. Morovno a tiež v 
lokalite Lány v juhovýchodnej časti k.ú. Handlová. 

Poľné letisko sa nachádza v k.ú. Morovno, na západnom okraji obce. V súčasnosti nie je 
využívané na svoj účel a sezónne sa používa ako spevnená plocha pre dočasné uskladnenie 
maštaľného hnoja. 

Poľné cesty sú v rámci riešeného územia nespevnené, hlavné trasy od hospodárskych dvorov 
Morovno a Pstruháre sú však riešené spevnením cestnými panelmi. 

ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU 

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy za jednotlivé katastrálne územia ako aj výmery ostatných druhov 
pozemkov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách : 

Úhrnné výmery jednotlivých druhov pozemkov - k.ú. Handlová, tab.č. B.16.2.1. : 

zastavané územie extravilán spolu 
Druh pozemku 

ha % 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 

orná pôda 15,60 3,04 135,41 2,97 151,01 2,98 

záhrady 104,73 20,43 41,24 0,90 145,97 2,88 

sady 0,83 0,16 80,55 1,77 81,38 1,60 

trvalé  
trávne porasty 

83,05 16,20 1 217,74 26,71 1 300,79 25,65 

poľnohosp. pôda  
spolu 

204,21 39,83 1 474,94 32,35 1 679,15 33,11 

lesy - - 2 811,50 61,67 2 811,50 55,44 

vodné plochy 10,83 2,11 26,29 0,58 37,12 0,73 

zastavané plochy 250,80 48,93 81,25 1,78 332,05 6,55 

ostatné plochy 46,78 9,13 164,71 3,61 211,49 4,17 

Spolu 512,62 100,00 4 558,69 100,00 5 071,31 100,00 

Úhrnné výmery jednotlivých druhov pozemkov - k.ú. Nová Lehota, tab. č. B.16.2.2. : 

zastavané územie extravilán spolu 
Druh pozemku 

ha % ha % ha % 

orná pôda 2,84 5,07 20,26 0,66 23,10 0,74 

záhrady 14,89 26,59 3,82 0,13 18,71 0,60 

sady 2,20 3,93 2,90 0,10 5,10 0,16 

trvalé trávne 
porasty 

19,43 34,70 238,03 7,81 257,46 8,29 

poľnohosp. pôda  
spolu 

39,36 70,29 265,01 8,7 304,37 9,79 

lesy - - 2 745,85 90,05 2 745,85 88,42 

vodné plochy 1,29 2,30 5,68 0,19 6,97 0,22 

zastavané plochy 10,37 18,52 13,29 0,44 23,66 0,76 

ostatné plochy 4,98 8,89 19,57 0,64 24,55 0,79 

Spolu 56,00 100,00 3 049,40 100,00 3 105,40 100,00 

 

 

Úhrnné výmery jednotlivých druhov pozemkov - k.ú. Morovno, tab.č. B.16.2.3. : 
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zastavané územie extravilán spolu 
Druh pozemku 

ha % ha % ha % 

orná pôda 7,08 21,27 93,33 27,03 100,41 26,52 

záhrady 10,34 31,07 -  -  10,34 2,73 

sady  - -   -  -  -  - 

trvalé trávne porasty 5,81 17,46 79,24 22,95 85,05 22,46 
poľnohospodárska pôda  
spolu 

23,23 69,80 172,57 49,97 195,80 51,72 

lesy -  -  154,06 44,61 154,06 40,69 

vodné plochy 0,09 0,27 2,37 0,69 2,46 0,65 

zastavané plochy 9,22 27,70 8,09 2,34 17,31 4,57 

ostatné plochy 0,74 2,22 8,23 2,38 8,97 2,37 

Spolu 33,28 100,00 345,32 100,00 378,60 100,00 

Regulatívy : 

a) hospodárne využívanie potenciálu poľnohospodárskej pôdy, disponibilných výrobných a 
ľudských zdrojov na výrobu potravín a nepotravinárskych surovín, pri rešpektovaní 
ekologických požiadaviek a potrieb ochrany krajiny (T), 

b) zveľadenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy, ekologické hospodárenie v krajine, 
zamedzenie vstupu cudzorodých látok do potravinového reťazca (T), 

c) zachovanie poľnohospodárstva v nekonkurenčných, najmä horských oblastiach ako 
základnej podmienky rozvoja krajinotvorných, ekologických a sociálnych funkcií (T), 

d) eliminovanie negatívnych vplyvov poľnohospodárskej veľkovýroby na životné prostredie(K). 

B.16.3. Lesná pôda 
Záujmové územie spadá do troch lesohospodárskych celkov : 

- Ráztočno - o výmere lesnej plochy 5 773 ha 
- časť LHC Prievidza (lesnícky obvod Rigľová a Prievlačka), o  výmere 1 228 ha 
- časť LHC Jánova Lehota 

Na celom území hospodárske lesy zaberajú 56 %, ochranné 37 %, lesy osobitného určenia 7 %. 
Hospodárske lesy sú určené hlavne pre trvalú produkciu akostnej drevnej suroviny pri súčasnom 

zohľadnení požiadavky na zachovanie a zlepšenie ostatných funkcií lesov. Ochranné lesy sú lesy na 
mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, 
lesy na exponovaných horských hrebeňoch, lesy v pásme kosodreviny a lesy potrebné na 
zabezpečenie ochrany pôdy. Lesy osobitného určenia sa vyhlasujú v ochranných pásmach vodných 
zdrojov I. stupňa, v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prirodzene sa 
vyskytujúcich stolových minerálnych vôd (kúpeľné lesy, lesné parky, prímestské lesy v uznaných 
revíroch a bažantniciach, časti lesov v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach lesy 
postihnuté exhalátmi tak, že vyžadujú odlišný spôsob hospodárenia). 

Hlavnými drevinami sú buk, smrek, borovica, smrekovec a dub, z časti jedľa. Dôsledok 
poddolovania a exhalátov sa prejavuje na stanovišti pre jedľu a smrek a odráža sa v ich zhoršenom 
zdravotnom stave. V oblasti Veľkého Griča a Bieleho Kameňa sa v dôsledku banskej činnosti 
prepadáva a zosúva pôda, čím sú vyvrátené stromy a vzniká náhodná ťažba. Obhospodarovanie 
lesov v týchto lokalitách je veľmi sťažené a obmedzené. 

V riešenom území obhospodaruje lesné pozemky subjekt Lesy SR, OZ Prievidza. Užívateľom 
časti lesných pozemkov o výmere 256 ha je urbárska spoločnosť Ráztočno. Pôdne pomery v 
riešenom území - v najväčšom rozsahu sa vyskytuje hnedá lesná pôda so 66 % zastúpením, ďalej 
nasleduje pôda illimerizovaná s 18 %, rendzina s 11 % a glejová pôda so 4 %. 

Hlavným vegetačným stupňom v území je 4 - lesný vegetačný stupeň - bukový a jedľovo-bukový 
s 51 % zastúpením. Hlavnými druhmi drevín sú buk, jedľa a smrek. Ďalším vegetačným stupňom 
podľa rozlohy je 3 - lesný vegetačný stupeň s 29 % zastúpený dubovo-bukovými porastami, s 
hlavnými drevinami dubom a bukom. 

5 - lesný vegetačný stupeň tvorený jedľovo-bukovými a smrekovo-bukovo-jedľovými porastmi 
tvorí 11 % rozlohy a 2 - lesný vegetačný stupeň s dubovými a bukovo-dubovými porastmi s 5 % 
zastúpením. Obnova lesných porastov v riešenom území je vykonávaná hospodárskym spôsobom 
rúbaňovým a formami holorubnými, odrubnými, podrastovými a ich kombináciou. 
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Regulatívy : 

a) zvýšenie počtu výchovných zásahov v decéniu (T), 
b) orientovanie výchovy na vytváranie maximálnej korunovosti (T), 
c) smerovanie prebierkových zásahov do stredných stromových tried (T), 
d) včasné odstraňovanie chorých jedincov (T), 
e) vytváranie zníženého zakmenenia vo vznikajúcich a v následných mladých porastoch (T), 
f) začínanie pri obnovných ruboch s výberom menej odolných drevín (T), 
g) realizovanie opatrení na posilnenie biodiverzity (T), 
h) doplnenie funkcie extenzívnej rekreácie vo vymedzených plochách (K). 
i)  

B.16.4. Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy 
Tab. 16.4.1 – Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej  pôdy 

UO UPC 
Lokalita 

č. 
(FPB) 

Etapa 
Katastrálne 
územie 

Výmera 
lokality 

Spolu v ha Spolu 
v ha 

Skupina 
 BPEJ 

Výmera v ha 

Iná informácia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1–2 1–2–1 N Handlová 12,03 - - - zastavané územie 
1–3 1–3–1 N Handlová 2,75 0,31 - - zastavané územie 1 
1–6 1–6–1 N Handlová 1,88 1,65 6. 1,65  

2–1–1 N Handlová 0,52 0,52 7. 0,52  2–1 
2–1–2 N Handlová 7,18 7,18 7. 7,18  
2–2–1 N Handlová 8,87 8,87 7. 8,87  
2–2–2 N Handlová 9,92 9,92 7. 9,92  
2–2–3 N Handlová 1,49 1,49 7. 1,49  

2 
2–2 

2–2–4 V Handlová 7,35 7,35 7. 7,35  
3–1 3–1–1 N Handlová 1,99 1,99 7. 1,99  

3–2–1 N Handlová 5,07 2,50 - - zastavané územie 3–2 
3–2–2 N Handlová 4,02 2,02 - - zastavané územie 
3–3–1 N Handlová 3,04 3,04 - - zastavané územie 
3–3–2 N Handlová 3,91 3,91 - - zastavané územie 
3–3–3 N Handlová 6,28 6,10 - - zastavané územie 
3–3–4 N Handlová 5,18 5,10 - - zastavané územie 

3 

3–3 

3–3–5 V Handlová 9,57 9,50 - - zastavané územie 
4–1 4–1–1 N Handlová 5,60 2,45 - - zastavané územie 

4–2–1 N Handlová 3,24 0,50 - - zastavané územie 
5. 3,38  
7. 1,33  

4 
4–2 

4–2–2 V Handlová 5,73 5,73 

9. 1,02  
7. 2,21  5–1 5–1–1 V Handlová 12,27 4,16 
9. 1,95  
6. 4,61  5–2–1 N Handlová 7,62 7,02 
7. 2,41  
6. 4,04  5–2–2 N Handlová 5,02 4,97 
7. 0,93  
6. 1,46  5–2–3 V Handlová 3,15 3,08 
7. 1,62  

5 
5–2 

5–2–4 V Handlová 5,78 5,78 6. 5,78  
6–1 6–1–1 N Handlová 7,00 5,68 7. 5,68  

6–2–1 N Handlová 6,99 - - - stabilizačný násyp 
6. 7,64  

6 
6–2 

6–2–2 V Handlová 31,86 8,87 
9. 1,23  
5. 3,58 
7. 1,82 8–1–1 N Morovno 8,94 8,94 

9. 0,18 

časť zast. územie 

8–1–2 N Morovno 1,67 1,67 7. 0,85 časť zast. územie 
8–1–3 N Morovno 1,00 1,00 - - zastavané územie 
8–1–4 V Morovno 0,59 0,59 5. 0,59  

5. 1,24  

8–1 

8–1–5 V Morovno 1,67 1,67 
9. 0,43  

8 

8–2 8–2–1 V Morovno 1,29 0,61 6. 0,61  
6. 11,08  9–1–1 N Nová Lehota 14,70 14,15 
7. 3,07  9 9–1 

9–1–2 N Nová Lehota 12,73 11,98 - - zastavané územie 
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6. 0,52  
7. 3,74  11–6–1 N Handlová 7,56 7,28 

9. 3,02  
11–6–2 N Handlová 3,65 3,65 7. 3,65  

7. 0,41  11–6–3 V Handlová 4,54 4,38 
9. 3,97  

11–6–4 V Handlová 11,92 11,11 9. 11,11  
7. 2,70  11–6–5 V Handlová 5,67 5,33 
9. 2,63  
6. 0,31  
7. 0,32  

11 11–6 

11-6–6 V Handlová 4,85 4,51 

9. 3,88  

B.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA 
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH 
A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 

 
Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych dôsledkov 
 

Medzi základnými cieľmi a stratégiou spracovania predmetnej koncepcie Územného plánu mesta 
Handlová bola optimalizácia využitia územia z hľadiska lokalizácie funkcií na nových rozvojových 
plochách s cieľom kompaktného riešenia rozvojového územia mesta, rozvoja mestského organizmu, 
a to formami intenzifikácie, dobudovania, doplnenia a kompaktnosti využitia územia v racionálnej 
miere, vzhľadom na reálne územno-technické, ekologické a ekonomické podmienky pri 
dodržaní podmienok optimalizácie životného prostredia, ekologickej únosnosti a dopravnej a 
technickej infraštruktúry. Z týchto predpokladov vyplýva aj navrhovaná koncepcia dopravných 
systémov.  
 Dostredným riešením obslužnej komunikačnej siete (automobilových komunikácií) prepojením 
a snahou o zokruhovanie tak, aby sa vytvárali prehľadné a optimálne dostupné podmienky. Podľa 
možností najefektívnejším riešením trás komunikácií sa sledovali územno-technické, ekologické, 
ekonomické podmienky a podmienky minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie 
s optimalizáciou obsluhy územia a systému vzájomnej väzby na zbernú a nadradenú komunikačnú 
sieť  s navrhovanými zmenami trás a kategórií tranzitných komunikácií bezkolízne mimo zastavaného 
územia. V návrhu je významná optimalizácia siete hlavných obslužných komunikácií s riešením 
v priamej väzbe na optimalizáciu návrhu technickej infraštruktúry, najmä kanalizačného systému 
v oblasti vodného hospodárstva. 
Dôsledkom zkompaktnenia využitia územia a intenzifikácie sa navrhované územno-technické a 
ekonomické podmienky stávajú a v podstatnej miere reálnejšími a racionálnejšími s  optimalizáciou ich 
využitia. 
 Predpokladom stanovených cieľov je dôsledný koordinovaný a systémový prístup k riešeniu 
a naplneniu cieľov a permanentné sledovanie porovnávanie, konfrontácia a zhodnotenie následných 
krokov s platným územným plánom mesta, sledovanie a prognózovanie demografického vývoja najmä 
vo vzťahu k prognózovaniu a usmerňovaniu vývoja a potrieb najmä priemetom reálnych potrieb 
jednotlivých funkčných zložiek potrebných pre život človeka, kvalitatívneho riešenia koncepcie 
životného prostredia, zachovania ekologickej rovnováhy s výsledkom trvalo udržateľného rozvoja 
mesta.   

B.18. PRÍLOHY - TABUĽKY 

B.19. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 
 
Záväznú časť tvorí DIEL „B“. 
 
 
 

Ing. arch. Gabriel Szalay  
  autorizovaný architekt 
         hlavný riešiteľ  
a kolektív spoluriešiteľov 
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ZOZNAM SKRATIEK : 

AS - autobusová stanica 
Bc - biocentrum 
Bk - biokoridor 
BPEJ - bonitovaná pôdnoekologická jednotka 
CMZ - centrálna mestská zóna 
ČOV - čistiareň odpadových vôd 
CZT - centrálne zásobovanie teplom 
DOK - diaľkový optický kábel 
DP - dobývací priestor 
EAO - ekonomicky aktívne obyvateľstvo 
ENO - Elektráreň Nováky a.s. 
EO - ekologické opatrenia 
FPB - funkčno-priestorový blok 
HBV - hromadná bytová výstavba 
CHA - chránený areál 
CHKO - chránená krajinná oblasť 
CHLÚ - chránené ložiskové územie 
CHVO - chránená vodohospodárska oblasť 
IBV - individuálna bytová výstavba 
KaSS - kultúrne a spoločenské stredisko 
k.ú. - katastrálne územie 
KC - kultúrne centrum 
KEP - krajinnoekologický plán 
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad 
KÚ - krajský úrad 
LSPP - lekárska služba prvej pomoci 
LUC - lesné užívateľské celky 
MBc - miestne Bc 
MBk - miestny Bk 
MP SR - Ministerstvo poľnohospodárstva SR 
MPR - mestská pamiatková rezervácia 
MsZ - mestské zastupiteľstvo 
MŠ - materská škola 
MÚSES - miestny ÚSES 
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva SR 
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NBk - nadregionálny Bk 
NDS - národná diaľničná spoločnosť 
NDV - nelesná drevinná vegetácia 
NKP - národná kultúrna pamiatka 
NO - návrhové obdobie 
NP - národný park 
NPP - národná prírodná pamiatka 
NPR - národná prírodná rezervácia 
NR SR - národná rada Slovenskej republiky 
NsP - nemocnica s poliklinikou 
OA - osobný automobil 
OP - ochranné pásmo 
OPaK - ochrana prírody a krajiny 
OS - odovzdávacia stanica ( tepla) 
OSC - Okresná správa ciest 
OSN - Organizácia spojených národov 
OÚ–OPPLH  - Obvodný úrad - odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného 
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hospodárstva 
OV - odpadové vody 
OZ BVC - Občianske združenie Bývanie v centre 
PHM - pohonné hmoty 
PHO - pásmo hygienickej ochrany 
PO - požiarna ochrana 
POH - program odpadového hospodárstva 
PP - prírodná pamiatka 
PPF - poľnohospodársky pôdny fond 
PR   pamiatková rezervácia 
PR - prírodná rezervácia 
PS - pamiatková starostlivosť 
RBc - regionálne Bc 
RBk - regionálny Bk 
RD - rodinné domy 
ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov 
RÚSES - regionálny ÚSES 
RZP - rýchla zdravotná pomoc 
SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia 
SBM - Slovenské banské múzeum 
SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav 
SHR - samostatne hospodáriaci roľník 
SODB - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
SPP - Slovenský plynárenský priemysel 
SSR - Slovenská socialistická republika 
SÚ - sídelný útvar 
ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
ŠJ - školská jedáleň 
ŠUKL - štátny ústav kontroly liečív 
ŠVS - Štátna vodná správa 
T.Z. - telovýchovná jednota 
THP - technicko-hospodársky pracovník 
TTP - trvalý trávny porast 
TU - Technická univerzita 
ÚPD - územnoplánovacia dokumentácia 
ÚPN - územný plán 
ÚPN M - územný plán mesta 
ÚPN Z - územný plán zóny 
ÚPSVaR - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
UO - urbanistický obvod 
FPB    funkčno-priestorový blok 
ÚPP - územnoplánovací podklad 
ÚŠ - urbanistická štúdia 
ÚZPF - Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR 
ÚZKP - ústredný zoznam kultúrnych pamiatok 
VO - výhľadové obdobie 
VÚC - vyšší územný celok 
VZN - všeobecne záväzné nariadenie 
ZPO - zásady pamiatkovej ochrany 
ZŠ - základná škola 
ŽP - životné prostredie 
ŽS - železničná stanica 
ZÚMŠ - zmiešané územia s prevažne mestskou štruktúrou 
Podlažnosť   rozumie sa počet nadzemných podlaží 
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Proces riešenia – plnenia : 
 
� K – krátkodobý,    (  2 –   5 rokov ) 

S –  strednodobý, (  5 – 10 rokov )  
D – dlhodobý, ( 10 – 15 rokov ) 
T -  trvalý 

 


