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I. Textová smerná časť  
 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

A.1.1 Dôvody  
(Doplnok)  
 
Dopĺňa sa kapitola: A.1.1.1 „Dôvody pre spracovanie zmien a doplnkov č.2“ 

 
Dôvodom pre zmeny a doplnky 2/2009 územného plánu mesta Svätý Jur je 
doplnenie nových rozvojových plôch rekreácie a športu spojené so zmenou 
funkčného využitia plôch oproti pôvodnej platnej ÚPD v obci. 
Po spracovaní „Zmien a doplnkov 2/2009 “ budú tieto primerane prerokované 
podľa § 22 v súvislosti s § 31 stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými 
orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na posúdenie dodržania postupu 
obstarávania Krajskému stavebnému úradu v Bratislave a následne predložené 
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Svätom Juri. 

 
Rozsah spracovania „Zmien a doplnkov 2/ 2009 “ 
„Zmeny a doplnky 2009“ sú spracované ako samostatná príloha k schválenej 
územnoplánovacej dokumentácii. 

 
Rozsah spracovania „Zmien a doplnkov 2/2009 “: 
− textová časť - smerná a záväzná 
− grafická časť- smerná a záväzná 
Zmeny a doplnky textovej časti územnoplánovacej dokumentácie sú spracované 
formou samostatnej prílohy k pôvodnej textovej časti. Sú spracované v 
nadväznosti na štruktúru textovej časti pôvodnej dokumentácie. 
Zmeny a doplnky grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie sú spracované 
formou náložky na všetky výkresy pôvodnej dokumentácie. Sú spracované v 
nadväznosti na štruktúru grafickej časti pôvodnej dokumentácie. 
Výkres „Schéma záväzných častí a schéma verejnoprospešných stavieb“, 
grafickej časti tvoria záväznú časť riešenia „Zmien a doplnkov 2009“. 

A.1.2 Ciele  
(Doplnok) Dopĺňa sa kapitola: A.1.2.1 „Ciele spracovania zmien a doplnkov „ 

 
„Zmien a doplnkov 2009 “ je odsúhlasiť záväzný podklad pre ďalšie stupne 
územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie (§ 27-28) 
v navrhovaných plochách pre rozvojové zámery, zosúladiť navrhované Zmeny a 
doplnky s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia mesta, so zásadami organizácie územia, vecne a časovo koordinovať 
jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 
1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. 
 
 
 



 

 

 
 

 
Hlavným cieľom riešenia “ Zmien a doplnkov 2/2009“  je : 

 
-  Vytvoriť plochu pre realizáciu nového rozvojového zámeru na ploche 

poľnohospodárskej pôdy (vinice a ostatné plochy) mimo zastavaného územia 
obce s funkčným využitím „rekreácia a šport s prípustnou funkciou bývania“ – 
(lokalita č.A4-Pezinské Záhumenice) 

- zahrnutie lokality časti Pezinské Záhumenice (lokalita č. A4) do územia určeného 
na zastavanie mimo hraníc intravilánu mesta Svätý Jur 

- definovať zaťaženie územia uvažovaným zámerom a požiadavky na verejné, 
dopravné a technické vybavenie, ktoré z realizácie zámeru vyplynú 

 
Vysvetlivky k pojmu „zastavané územie obce“ – pod ľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov: 

 
Zastavané územie obce – tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených 
zastavaných území v katastrálnom území resp. v súbore území v správe obce. 
Zastavané územie je súbor : 

 
- stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa 

užívajú na 
účel, pre ktorý boli stavby uskutočnené, 

- poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami 
uvedenými v písmene a), 

- pozemkov ostatných plôch, 
- pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným 

územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny 
-  pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného 

územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania 
voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie) 

 

A.2 VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE, AK 
EXISTUJE 

(Doplnok) Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec: 
„Územný plán mesta Svätý Jur bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 
č. XIV-2/3 zo 7.9.2004. Uznesením č. XIV-2/5 zo dňa 7.9.2004 bolo prijaté VZN 
č.6/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Svätý Jur s 
účinnosťou od 24.9.2004. „ZaD UPN 2/2009“ riešia zahrnutie lokality časti 
Pezinské Záhumenice (lokalita č. A4) do zastavaného územia mesta Svätý Jur a 
stanovujú podmienky pre jej rozvoj. Rozsah je upresnený v ďalších kapitolách.“ 

 
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené. 

A.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM 
STANOVISKOM 

 
(Doplnok) Dopĺňa sa kapitola:  
 



 

 

A.3.2   „Súlad zmien a doplnkov  
„Územný plán mesta Svätý Jur“ v znení neskorších Zmien a doplnkov je aj naďalej 
vhodnou 
dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja mesta. Riešené územie 
„Zmien a doplnkov 2/2009“ pôvodnú dokumentáciu len upravuje a dopĺňa. 

 
Podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov boli nasledovné dokumenty: 
 
-Územný plán mesta Svätý Jur - schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 
XIV-2/3 zo 7.9.2004. Uznesením č. XIV-2/5 zo dňa 7.9.2004 bolo prijaté VZN 
č.6/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Svätý Jur s 
účinnosťou od 24.9.2004 (vypracovaný Architektonickým ateliérom BP) v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
- ÚPN VÚC Bratislavského regiónu vyhlásená nariadením vlády č.64/1998 SR  Z. 
z. v znení NV SR č.336/2001 Z.z., v znení NV SR 20/2003 Z.z., v znení  VZN BSK  
č. 18/2007, v znení  VZN BSK č. 20/2008 
- Overovacia urbanistická štúdia investičného zámeru predmetnej lokality 
záujmového územia Pezinské Záhumenice (vypracovaná architektonickým 
ateliérom Ing.arch. Dagmar Kučerovej )  
- Mapové podklady  -katastrálna mapa riešeného katastra 
(Mapové podklady zabezpečil obstarávateľ) 

 
 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

B.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS 
(Zmena) Dopĺňajú sa odstavce: 

  
„Územie riešené Zmenami a doplnkami  - lokalita č. A4 – Pezinské Záhumenice 
predstavuje územie o rozlohe 1,0 664 ha, ktoré priamo nenadväzuje na 
zastavané územie obce v katastrálnom území Svätý Jur, nachádza sa mimo 
zastavaného územia, severovýchodne od hraníc intravilánu obce. 
Územie je vymedzené zo severnej strany existujúcou prístupovou komunikáciou 
k viniciam, z východnej, z južnej strany a  zo západu jestvujúcimi vinicami.  
V súčasnosti je územie evidované v prevažnej miere ako vinice, čiastočne ako 
ostatné plochy.  

 

B.1.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY 
(Bez zmeny) 

 

B.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO 
PLÁNU REGIÓNU  
(Bez zmeny) 

 



 

 

B .2.1  ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU (ÚPN VÚC) 
BRATISLAVSKÉHO REGIÓNU 
(Zmena) 
 
Záväzná časť ÚPN VÚC Bratislavského regiónu bola vyhlásená 
nariadením vlády č.64/1998 SR  Z. z. v znení NV SR č.336/2001 Z.z., 
v znení NV SR 20/2003 Z.z., v znení  VZN BSK  
č. 18/2007, v znení  VZN BSK č. 20/2008. 
Tvoria ju základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania 
určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového 
usporiadania. Tieto treba zapracovať do riešenia územného plánu mesta 
a následne dodržať pri riadení a udržiavaní územia celého kraja, pričom 
nasledovné sa špecificky týkajú práve k. ú. Svätý Jur a Neštich. 

 

B .2.2  ÚZEMNÝ PLÁN VÚC BRATISLAVSKÝ KRAJ - ZMENY A  DOPLNKY 
R.2002 
(Bez zmeny) 

 

B .2.3  ĎALŠIE VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTÁCIE 
(Doplnok) 
- snímka mapy hraníc CHVÚ a CHKO Malé Karpaty z OUŽP Pezinok 
z januára 2009 

B .2.4  ĎALŠIE PRAMENE PRE SPRACOVANIE ÚPN 
(Bez zmeny) 

B.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ RO ZVOJOVÉ 
PREDPOKLADY 
(Bez zmeny) 

B.4 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ ŤAHY DOKUMENTUJÚCE 
ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA 
(Bez zmeny) 

B.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USP ORIADANIA 
(Doplnok)  
 
Kapitola  B.5.0.3 sa doplňa o nasledujúce odstavce: 
 
 V Danej lokalite  A4 (Pezinské Záhumenice)  –  
 
-V prípade úprav terénu, výkopových či akýchkoľvek iných prác pod úrovňou  
terénu, budú tieto práce správnym orgánom samostatne posúdené vydaním 
záväzného stanoviska po predchádzajúcom vyjadrení Archeolog.ústavu SAV 
Nitra 
- Konkrétne riešenie stavieb, sadových úprav... bude v čase ich spracovania 
prerokované so zodpovedným pracovníkom KPÚ Ba a bude predmetom 
vyjadrenia ku všetkým stupňom PD 



 

 

-Tvar  striech - prekrytie objektov riešiť s minimálnym krížením hrebeňov striech 
a vzájomných prienikov strešných plôch 
 
 

B.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM 
PREVLÁDAJÚCICH FUNK ČNÝCH ÚZEMÍ 

B.6.1.1 Všeobecná charakteristika  
(Bez zmeny) 

B.6.1.2 Bývanie a vybavenos ť 
(Bez zmeny) 

B.6.2 Výrobné územia  
(Bez zmeny) 

B.6.3 Rekreačné územia  
(Doplnok) 
 
Dopĺňa sa kapitola B.6.3.2 o nasledujúcu kapitolu: 

 

B.6.3.2.5.6 Športovo rekrea čný areál –Pezinské Záhumenice 
 

V danej lokalite A4 sa navrhuje športovo-rekreačný areál s dvomi športovo-
rekreačnými a rehabilitačnými zariadeniami   s tenisovými dvorcami, bazénom 
a oddychovými aktivitami v prírodnom prostredí areálu.  

B.7 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OB ČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 
(Doplnok) 
 Táto časť dopĺňa o : 

 
Návrhom ZaD územného plánu bude zastavané územie rozšírené o nasledovné 
plochy: 
 
Pezinské  Záhumenice (A4) v extraviláne...................................... 1,0664 ha 

 
 
 

B.7.2 Požiadavky na ob čianske vybavenie, sociálnu infraštruktúru  
(bez zmeny) 

B.8 VYMEDZENIE ZASTAVENÉHO ÚZEMIA OBCE 
(Doplnok) 

 
„Výmera intravilánu k 1.9.1966 bola 115,7ha, zastavané územie v súčasnosti je 
155,3347 ha (informácie z MsÚ). 
Návrhom územného plánu je zastavané územie rozšírené o plochy v rozsahu 



 

 

41,6629 ha. Zmenami a doplnkami  bude zastavané územie rozšírené o plochu 
1,0664 ha, následkom čoho bude navrhovaná rozloha zastavaného územia 
200,1499 ha. Hranice intravilánu a zastavaného územia zostávajú bezo zmeny, 
pretože predmetné územie priamo nenadväzuje na zastavané územie obce. 

 
súčasná zastavaná plocha 155,3347 ha 

Navrhované rozšírenie (ZaD 2009 ÚPN) 1,0664ha 

spolu 200,1499ha  
 
Priestorové vyjadrenie navrhovaného zastavaného územia a jeho podrobnejšia 
štruktúra je zrejmá z grafickej časti.“ 
 

 

B.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  
 

B.9.1 Chránené územia a ich ochranné pásma  
(bez zmeny) 

B.9.2 Ochranné pásma dopravy  
(bez zmeny) 

B.9.3 Ochranné pásma technickej infraštruktúry  
(bez zmeny) 

B.9.4 Hygienické ochranné pásma  
(bez zmeny) 

 
 

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

 

B.10.1 Obrana štátu  
(bez zmeny) 

B.10.2 Civilná ochrana obyvate ľstva  
(bez zmeny) 

B.10.3 Požiarna ochrana  
(bez zmeny) 

B.10.4 Ochrana pred povod ňami  
 

(Doplnok) - doplniť kapitoly návrhu opatrení na ochranu územia : 
 

Návrh opatrení na ochranu územia Pezinské Záhumenice –A4  : 



 

 

 
- Z hľadiska protipovodňovej  ochrany plochy A4 bude nutné zhodnotiť potrebu 

vybudovania technický opatrení na odvádzanie prívalových vôd z vyššie 
položeného svahovitého územia v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z 
napríklad formou vybudovania systému odvodňovacích kanálov a retenčných 
alebo zberných nádrží na dočasné zachytenie prívalových vôd. Ich rozmiestnenie 
a veľkosť je potrebné dimenzovať podľa reálneho rozmiestnenia a charakteru 
zástavby územia  

 
- Odvádzanie zrážkových vôd zo striech zastavaných objektov neodporúčame 
riešiť drobnými vsakovacími objektmi z dôvodu nepriepustného podložia a výskytov 
podpovrchových vôd plytkého obehu. Z dôvodu predpokladanej minimálnej 
infiltračnej schopnosti miestneho podložia odporúčame zberné nádrže slúžiace na 
udržiavanie vôd z povrchového odtoku riešeného územia dimenzovať s určitou 
kapacitnou rezervou, t.j. pri výpočte použiť výdatnosť navrhovanej zrážky 
s periodicitou minimálne – p = 0,10 (10 ročná zrážka) 
- Minimalizovať výskyt nespevnených plôch bez vegetácie (prístupové cesty 
a odstavné plochy) a následne vyriešiť spôsob odvedenia zrážok, nakoľko práve 
prístupové cesty môžu nekontrolovane drenovať prívalové vody zo zrážok. 
 
 

B.11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE  PRVKOV 
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILI ZAČNÝCH 
OPATRENÍ 

B.11.1 Požiadavky vyplývajúce z riešenia ÚPN VÚC  
(bez zmeny) 

B.11.2 Požiadavky vyplývajúce z riešenia Regionálne ho územného systému 
ekologickej stability  
(bez zmeny) 

B.11.3 Požiadavky vyplývajúce z riešenia MÚSES  
(bez zmeny) 
 

B.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAV ENIA 

B.12.1 Cestná doprava  
(Doplnok )  Doplniť kapitolu B.12.1.3.6 Lokalita Pezinské Záhumenice . Ostatné 
ustanovenia kapitoly B.12.1 zostávajú nezmenené. 
 

B.12.1.3.6 Lokalita Pezinské Záhumenice – A4 
 
Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej časti mesta a dopravne  naväzuje 
na existujúcu spevnenú komunikáciu Hamrovská cesta a  existujúcu spevnenú 
(panelovú) komunikáciu, ktorá umožňuje prístup k viniciam. Existujúcu spevnenú 
komunikáciu navrhujeme upraviť tak aby vyhovovala obslužnej obojsmernej 
jednopruhovej komunikácii v zmysle STN 73 6110. Parametrovo musí spevnená časť 



 

 

komunikácie dosahovať min. šírku 3 m, medzi pevnými prekážkami musí byť priestor  
6,25m, vnútorné polomery musia byť 6m - 9m. Po dĺžke upravovanej komunikácie 
navrhujeme rozmiestniť výhybne vo vzdialenostiach, pri ktorých bude zabezpečený 
výhľad na nasledujúcu výhybňu, tak aby bol plynulý a bezpečný prístup 
k predmetnému územiu. Pozdĺžny sklon komunikácie musí dosahovať max. 12%, aby 
bol umožnený prístup dopravného vozidla hasičského zboru.   Navrhované riešenie 
komunikácií vo výkresovej časti je len odporúčané. Vnútroareálové komunikácie 
podobne ako úprava existujúcej komunikácie, presné trasovanie, funkčnú triedu a 
kategóriu komunikácií určia podrobnejšie stupne PD so zohľadnením charakteru 
zástavby ako aj vlastníckych vzťahov.  

B.12.2 Statická doprava  
(Doplnok) Na koniec kapitoly sa doplní odsek: 
 
„Posúdenie statickej dopravy pre lokalitu Pezinské Záhumenice A4 

Statická  doprava je riešená  v plnom rozsahu na pozemku areálu. Parkovanie  na 
verejnej komunikácii bude riešené ako verejné. 

B.12.3 Pešia doprava  
(bez zmeny) 

B.12.4 Železni čná doprava  
(bez zmeny) 

B.12.5 Stanovenie ochranných pásiem z dopravy  
(bez zmeny) 
 

B.13 KONCEPCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

B.13.1 Vodné hospodárstvo  
(bez zmeny) 

B.13.1.1 Zásobovanie pitnou vodou 
(bez zmeny) 
 
 
 

B.13.1.1.1 Výh ľadové riešenie 
 
(Doplnok ): Dopĺňa sa bod č. 2 

 
„2. 1/ Pezinské Záhumenice (lokalita A4) - územie bude napojené na existujúci 
verejný vodovod DN200 prípojkou vody DN32, podľa bilancií overovacej 
urbanistickej štúdie investičného zámeru. Miesto napojenia a odberu vody bude 
definitívne určené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. po predložení 
bilančných hodnôt potreby vody a výškových kót terénu.“ Prípadné prepojenie 
resp. zokruhovanie navrhovanej a jestvujúcej siete budú budované podľa potreby 
resp. konfigurácie terénu. 



 

 

B.13.1.1.2 Záver 
(bez zmeny) 

B.13.1.1.3 Výpo čet potreby vody 
 
(Doplnok ) Doplniť odstavec 
 
Vytvorenie novej lokality A4 - Pezinské Záhumenice prinesie so sebou nasledovný 
nárast potreby vody: 
Potreba vody pre objekty – športovo rekreačného areálu s prípustnou funkciou 
bývania   

     

 

 

                                                    

objekt 

personál, 
športovci,návśtevníci,bar,sauna 

(l/os/deň) 
 Qp Qmax Qdp Qdm  Qr 

  60l,60l,3l,300l,200l l/deň l/deň l/s l/sek.  m3/rok 

1. objekt 12,4,18,1,5 720,240,54,300,1000 2314 0,0267 0,0348  809,90 

2. objekt 9,20,4,1 540,1200,12,300 2052 0,0237 0,0308  718,20 

Potreba TÚV:        
   

1. objekt   800     
   

2.objekt   1300     
   

 

B.13.1.2 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
 (bez zmeny ) 

 

B.13.1.2.1 Výh ľadové riešenie 
(Doplnok) Doplní sa odstavec 2: 
 
2.1 „Pezinské Záhumenice“ Lokalita č. A4 
 
Splašková kanalizácia - Z dôvodu neexistencie kanalizačnej vetvy v okolí plochy 
A4 a zabezpečenia ochrany podzemných vôd splaškové odpadové vody odvádzať 
prostredníctvom zberných žúmp, s následným odvozom obsahu žúmp do 
najbližšej ČOV. 
- V prípade návrhu prevádzkovania domových ČOV na ploche A4 s vypúšťaním 
prečistených odpadových vôd nepriamo do podzemných vôd je potrebné v zmysle 
ust. § 37 ods. 1. Zákona 364/2004 Z.z. vydanie povolenia orgánu štátnej vodnej 
správy.  
Ochrana pred povodňami - Z hľadiska protipovodňovej  ochrany plochy A4 
zhodnotiť potrebu vybudovania technický opatrení na odvádzanie prívalových vôd 
z vyššie položeného svahovitého územia 
Dažďová kanalizácia – Dažďové vody zo striech, spevnených plôch a komunikácií 
budú v maximálnej miere zdržané v území formou akumulácie do zberných nádrží 
a následne budú využívané na závlahu pozemkov, respektíve ako zásobáreň 



 

 

požiarnej vody. Dažďové vody zo spevnených plôch a komunikácií budú 
prečisťované v odlučovači ropných látok pred vyústením do zbernej nádrže. 
Prepady z požiarnych a zberných nádrží budú napojené do vsakovacích šácht. 
Výpočet množstva odpadových vôd : 

A. Splaškové vody  

Množstvo splaškových vôd : 4 140,00 l/d – 0,11 l/s 

B. Dažďové vody  

-Zo strechy  

 objekt 1.  -  436,0 m2 

množstvo dažďovej vody  0,0436x146x1,0 = 6,36 l/s 

 

objekt 2. – 378,0m2 

množstvo dažďovej vody 0,0378x146x1,0 = 5,52 l/s 

z parkoviska 

objekt 1.  -  604,0 m2 

množstvo dažďovej vody: 0,0604x146x0,7 = 6,17 l/s 

objekt 2. – 302,0m2 

množstvo dažďovej vody: 0,0302x146x0,7 = 3,08 l/s 

 

B.13.1.2.2 ČOV 
(bez zmeny ) 

B.13.1.2.3 Záver 
(bez zmeny ) 

B.13.2 Odtokové pomery  
(bez zmeny ) 

B.13.3 Zásobovanie zemným plynom  
(bez zmeny ) 

B.13.4 Zásobovanie elektrickou energiou  

B.13.4.1 Súčasný stav 
(bez zmeny ) 

B.13.4.2 Zoznam DTS 
(bez zmeny ) 

B.13.4.3 Elektroenergetická bilancia 
(bez zmeny ) 

B.13.4.4 Výpo čet kapacity DTS 
(bez zmeny ) 



 

 

B.13.4.5 Technické riešenie 
(doplnok ) V závere kapitoly sa doplní odstavec: 
 
 

 
„Lokalita Pezinské Záhumenice (lokalita A4)“ 
 
Riešené územie je v súčasnosti napojené na existujúcu distribučnú sieť elektrickej 
energie.  
V návrhu sa uvažuje s použitím stožiarového osvetlenia vnútroareálových 
komunikácií, spevnených plôch a športových ihrísk. 
Mestský rozhlas  sa bude riešiť podzemným káblovým rozvodom v území lokality 
Televízny káblový rozvod  sa bude riešiť podzemným káblovým rozvodom v území 
lokality. 

 

B.13.5 Zásobovanie teplom  
(bez zmeny ) 

B.13.6 Spoje  
(bez zmeny ) 

B.13.6.1 Súčasný stav 
(bez zmeny ) 

B.13.6.2 Návrh technického riešenia zabezpe čenia telefonizácie 
(Doplnok) V závere kapitoly sa doplní odsek: 
 
„Lokalita A4 - Pezinské Záhumenice - napojovacím bodom na verejnú telefónnu 
sieť bude ATÚ Svätý Jur - bližšie spresnenie po zadefinovaní budovaných kapacít. 
Z tejto bude navrhnutá samostatná telekomunikačná prípojka požadovanej 
kapacity umožňujúcej aj rozšírenie mts v priľahlých lokalitách. 
V ďalších stupňoch bude spresnený predpokladaný časový harmonogram 
výstavby a budované kapacity, čo bude podkladom pre zapracovanie 
telekomunikačnej infraštruktúry do plánovacieho procesu.  

 

B.14 KONCEPCIU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  PRÍPADNE 
HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

 (bez zmeny ) 

B.15 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ. CHRÁNENÝCH 
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

 (bez zmeny ) 

B.16 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 (bez zmeny ) 

 



 

 

B.17 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
PÔDY A LESNÉHEJ PÔDY  NA NEPO ĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

 (bez zmeny ) 
 

B.17.1 Charakteristika riešeného územia z h ľadiska po ľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a po ľnohospodárskej výroby  
(bez zmeny ) 

 

B.17.2 Štruktúra pozemkov v katastrálnom území mest a Svätý Jur  
(bez zmeny ) 

 

B.17.3 Výpo čet odvodov do ŠFOZ PPF v zmysle nar.vl. č.152/96 za 
predpokladané od ňatia po ľnohospodárskej pôdy pod ľa jednotlivých 
lokalít  
(bez zmeny ) 

B.17.4  Preh ľad perspektívneho použitia po ľnohospodárskej pôdy na 
jednotlivých lokalitách v meste Svätý Jur  
(Zmena ) 
Pôvodná tabuľka sa vypúšťa a nahrádza  nasledujúcou tabuľkou :



 

 

 

B.17.4.0.1  Tabu ľka - preh ľad použitia PPF na jednotlivých lokalitách 
(Doplnok ) 
Tabuľka bude doplnená o nasledujúce údaje: 
 
 
 

 
predpokladaná výmera PLPF 

z toho 

 
lokalita 

 
 
 

 
katastr. 
územie 
 
 
 

 
výmera lokality 
celkom v ha 
 
 
 

 
navrhované 
funkčné 
využitie 

 
 
 

celkom 
ha 

 
 

skupina BPEJ výmera ha 

 
Užívateľ PPF 

 
 
 

 
Vykona
né 
investič
né 
zásahy 

 
 

 
Poznámky 

 
 
 

 
A4 

 
Sv.Jur 

 
1,0664  

 
šport, rekreácia, bývanie 

 
0,6081 

 
280.01 

 
0,6081 

 
Súkromný vl. 
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B.17.4.0.2 Komplexný výkres vyhodnotenia PPF 
(zmena)  Príloha 

B.17.5  Zhodnotenie urbanistického rozvoja pod ľa jednotlivých lokalít  

B.17.5.1 Lokalita A  (Pezinské záhumenice) 
(Doplnok) 
Kapitola sa v závere doplní o nasledujúce: 

 
Lokalita A4 (Pezinské Záhumenice) 

B.17.5.1.1 Zhodnotenie predpokladaného od ňatia po ľnohospodárskej 
pôdy z PPF z h ľadiska po ľnohospodárstva  

(Doplnok) 

Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej okrajovej časti mesta na 
exponovanom svahovitom teréne. Podľa pôvodného plánu bola lokalita A 
Pezinské Záhumenice rozdelená na 3 podlokality A1,A2,A3. Zmenami a 
doplnkami  dopĺňame územie Pezinských Záhumeníc o lokalitu A4. 

V súčasnosti je riešené územie evidované ako poľnohospodárska pôda – 
vinohrady, čiastočne ako ostatná plocha.  

B.17.5.1.2 Vyhodnotenie predpokladaného od ňatia 
poľnohospodárskej pôdy po ľnohospodárskej výrobe 

Vytvorením lokality (A4) Pezinské Záhumenice s funkciou športu a 
rekreácie s prípustnou funkciou bývania podľa územnoplánovacieho 
podkladu – Urbanistickej štúdie (vypracovanej Ing.arch. D. Kučerovou) 
vyplynuli nároky na nový záber poľnohospodárskej pôdy oproti pôvodným 
nárokom vyplývajúcim z UPD r.2004. Návrh ZaD predpokladá trvalé 
odňatie 6 081 m2. Ide o plochy nachádzajúce sa výlučne mimo 
zastavaného územia obce. 
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu, druhu pozemku 
a bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa parcelných čísel 
uvádza priložená tabuľka. 
 
Návrh ZaD predpokladá trvalé odňatie 0, 6 081 ha. Ide o plochy 
nachádzajúce sa výlučne mimo zastavaného územia obce. 

 

Číslo parc. Výmera m2 Druh  pozemku   Kód spôsobu využívania 

1711 1914  Ostatná plocha  

1715 344 Ostatná plocha 

1716 2325 Ostatná plocha 

 

14700 – iné pozemky / svahy, rokliny, výmole, 
vysoké medze s krovím alebo kamením / 

1717 2079 Vinica 

1718        2001 Vinica 

1714 2001 Vinica 

 

4100 – pozemky, na ktorých sa pestuje vinič 
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Na riešenom území sa nenachádzajú hydromelioračné zariadenia, ktoré by 
boli v správe Hydromeliorácií š.p.. 

 
 

B.17.5.1.3 Kultúry a bonitované pôdne–ekologické je dnotky v zábere 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
 
BPEJ v riešenej lokalite je 280 01 

 
 
28001  

 
- Z hľadiska produkcie ide o 9.skupinu BPEJ – pôdy s veľmi nízkym produkčným 
potenciálom.  
- Charakteristika klimatického regiónu : dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový, 
suma priemerných denných teplôt nad 10°C 2800-2500,  obdobie s teplotou vzduchu 
nad 5°C 231 dní, rozdiel potenciálneho výparu a zrá žok 150-100 mm, priemerná 
teplota vzduchu  v januári -1°C až -3°C, priemerná teplota vzduchu na vegetačné 
obdobie IV – IX 15-16°C.   
- Charakteristika hlavných pôdnych jednotiek: kambizeme na horninách kryštalinika, 
na výrazných svahoch  12 – 25°, stredne ťažké až ľahké. 
- Ďalšie charakteristiky : výrazný svah 12 – 17°, expo zícia severná, stredne 
skeletové pôdy / obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, 
v podpovrchovom horizonte 25 – 50% / až silne skeletovité /25-50% , nad 50% 
/,hlboké,stredne hlboké až plytké pôdy od 60 a viac cm až do menej ako 30 cm, 
ľahké pôdy piesočnaté a hlinitopiesočnaté.                          

 
 

B.17.5.1.4 Funk čné využitie riešeného územia   
 
Funkčné využitie navrhovaného územia je  šport a rekreácia s prípustnou 
funkciou bývania. Podľa vypracovanej overovacej urbanistickej štúdie sa na 
riešenom území budú nachádzať dva objekty  športovo rekreačného zariadenia 
a športoviská – tenisové dvorce, bazén a plocha parku na relax. 
Do výstavby občianskej vybavenosti – šport a rekreácia sú započítané plochy 
celých parciel, z čoho sa predpokladá orientačne  40 % zastavanej plochy. 
Zvyšok 60 % môže byť perspektívne využitý  ako PPF (záhrada, trvalý trávnatý 
porast). 

 

B.17.5.1.4.1  Princípy zástavby 
 
Tieto podrobnejšie stanovuje urbanistická štúdia vypracovaná Ing. arch. Dagmar 
Kučerovou. 
Základným princípom je vytvoriť s í d l o  v  k r a j i n e, resp. v danom prostredí 
tak aby bolo v súčinnosti s ním. Čiže typy samostatne stojacich objektov v zeleni 
so šikmými strechami s možnosťou využitia podkrovia tak , aby nebol narušený 
existujúci historický reliéf a celková hodnota krajinnej panorámy. V intenciách 
tohto princípu je navrhované osadenie stavebných objektov s ich priestorovými 
nárokmi na exteriérové aktivity a dotvorenie prírodným fenoménom funkčného a 
estetického charakteru. 
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B.17.5.1.5.1  Užívatelia a vlastníci po ľnohospodárskej pôdy 
 
Užívateľmi a vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej 
lokalite sú súkromní  vlastníci. 

 

B.17.5.1.5.2 Výkres vyhodnotenia PPF v lokalite A4 –  

Pezinské Záhumenice 
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B.17.5.1.5.3 Tabu ľka perspektívneho použitia po ľnohospodárskej pôdy 
na lokalite   A4 - Pezinské Záhumenice 

 
 
Lokalita 
č. 

Katast. 
územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality 
celkom v 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Užívateľ 
poľn.pôdy 

Vybudov. 
Hydrome 
liorčné 

Časová 
etapa 

realizácie 
 
 

 
 

 
 

 
 

celkom 
ha 

z toho  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kód BPEJ 
/skupina 
Kvality/ 

výmera v 
ha 

 
 

 
 

 
 

 
A4 

 
Svätý Jur 

 
šport  a 

rekreácia 

 
1,0664 

 
0,6 081 

 
280 01       

 
0,6 081 

 
Súkromný 

 
0 

 

 
 
 

B.18 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H ĽADISKA 
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMN O -
TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 
(bez zmeny ) 

 
 

Prílohy:  B.17.4.0.2  Komplexný výkres vyhodnotenia PPF 
 
 
 
 

II. Grafická smerná časť: 
 
- Výkres č.2  – Komplexný urbanistický návrh  M 1:10 000 
- Výkres č.2a  – Komplexný urbanistický návrh - detail  M 1:  5 000 
- Výkres č.3  – Verejné dopravné vybavenie  M 1:10 000 
- Výkres č.7  – Vodovod, kanalizácia    M 1:   5000 
- Výkres   – Komplexný výkres vyhodnotenia PPF 
 
 
Nie sú priložené výkresy, ktoré zostávajú bezo zmeny: 
 
- Výkres č.1  – Širšie vzťahy     M 1: 25 000 
- Výkres č.6  – Elektrifikácia, spoje    M 1:   5000 
- Výkres č.4 – Ochrana prírody a tvorba krajiny  M 1: 10 000 


