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A.  ÚVOD – ZÁKLADNÉ CIELE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 

Územný plán obce Prenčov je vyhotovený na základe rozhodnutia Obecného 
zastupiteľstva v Prenčove, následného sa prihlásenia obce do Programu obnovy 
dediny, získania príspevku zo Štátneho fondu ţivotného prostredia na vypracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie, výsledku uţšej súťaţe a následného uzavretia 
Zmluvy o dielo č. 5/1998 zo dňa 25. 11. 1998. 

Územný plán je vyhotovený v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. z. 

Prieskumy a rozbory boli vyhotovené v období november – december 1998. 
Územné a hospodárske zásady (Zadanie) boli vyhotovené v marci 1999, 

prerokované a schválené v Obecnom zastupiteľstve uzn. č. 13 zo dňa 14. 12. 1999. 
Koncept územného plánu bol vyhotovený v období september – december 

1999. 
Návrh územného plánu bol vyhotovený v období 2001 – 2002. 

 
 
 Hlavné ciele územného plánu 

 premietnuť ustanovenia záväznej časti územného plánu veľkého územného celku 
Banskobystrického kraja v zmysle nariadenia vlády SR č. 263/1998 Z.z. 

 na základe vykonaných prieskumov a rozborov zastavaného a katastrálneho 
územia obce navrhnúť optimálny rozvoj obce na nasledujúcich 15 rokov 

 zapracovať všetky známe zámery, štúdie a projekty do územného plánu 

 vyriešiť centrálnu časť obce tak, aby tu bola sústredená väčšina funkcií občianskej 
vybavenosti a aby tu vznikol atraktívny oddychový a spoločenský priestor pre 
obyvateľov obce i pre návštevníkov Štiavnických vrchov, ktorí sem zavítajú v rámci 
rozvíjajúceho sa cestovného ruchu 

 navrhnúť stavebné pozemky pre bytovú výstavbu (najmä rodinných domov) 
a k tomu prislúchajúcu občiansku a technickú vybavenosť 

 vyriešiť chýbajúcu technickú infraštruktúru na území obce 

 sústrediť námety obyvateľov a podnikateľských subjektov pôsobiacich na území 
obce a zapracovať ich do návrhovej časti územného plánu 

 vyhotoviť dokument, ktorý sa po schválení v obecnom zastupiteľstve stane 
základným nástrojom starostu na koordináciu všetkých rozvojových zámerov 
v obci 

 vymedziť pozemky pre verejnoprospešné stavby 
 

Prehľad pouţitých podkladov: 

 Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska (1996 – 1998) 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska – II. návrh z roku 1998 

 Pôvodný územný plán obce z roku 1972 

 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 

 Správa o stave ţivotného prostredia SR v roku 1997 

 Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja 

 Regionálny územný systém ekologickej stability bývalého okresu Ţiar nad Hronom 

 Bulletin – 725. Výročie prvej písomnej zmienky o obci Prenčov 

 Prihláška obce do Programu obnovy dediny 

 Štúdie a projekty na objekty a inţinierske siete, ktoré sú vo výstavbe alebo sa 
pripravujú na realizáciu na území obce 
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 Fotodokumentácia obce vyhotovená spracovateľom 

 Mapové diela: 
- základná mapa M 1:50 000 
- základná mapa M 1:10 000 
- katastrálna mapa obce M 1:5000 
- katastrálna mapa obce M 1:2880 a jej transformácia do merítka M 1:2000 

 V rámci prieskumu obce a prípravy podkladov bola katastrálna mapa M 1:2880 
doplnená o výškopis odvodený zo základnej mapy v M 1:10 000 

 Číselné a vecné údaje získané konzultáciami so starostkou obce, s občanmi 
a s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území obce. 
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B.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

 
 
1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS 
 
 Vymedzenie riešeného územia 
 Riešeným územím je katastrálne územie obce, ktorého plošná veľkosť je 
2 450 ha. Vymedzené je nasledovne: najsevernejší bod hranice tvorí kóta 640 
m.n.m. východne od vrchu Malé Sitno – hranica prebieha hrebeňom smerom 
juhovýchodným cez kótu Biely Kameň 657 m.n.m. do údolia potoka Štiavnica, ktoré 
pretína a pokračuje smerom východným na kótu Mesiac Kameň 600,2 m.n.m. Za ňou 
sa lomí smerom juţným a neskôr smerom juhozápadným cez kóty 617 a 612 m.n.m., 
dosahuje kopec Hlava 619,2 m.n.m., obchádza kopec Vŕšok (463 m.n.m.), pokračuje 
dnom údolia nepomenovaného potôčika, prechádza na hrebeň cez kótu 331 m.n.m. 
a schádza do údolia Štiavnice. Po preťatí potoka sa lomí smerom na západ, 
prechádza kótou Stráň 517 m.n.m., ďalej kótami 502, 487 a 476 m.n.m., západne od 
kóty Bukovina (524 m.n.m.) sa lomí severozápad, prechádza popri kótach 469, 385 
a 400 m.n.m., ďalej prechádza úbočím Ihličiny, Cotanovej stráne, Bielej hliny 
a kotlinami, západne od kóty Bohovie vrch (489 m.n.m.), úbočím Banište, kótou 517 
m.n.m. aţ na juhozápadné úbočie vrchu Sitno, kde sa prudko lomí smerom 
východným a cez kóty 692, 649 a 660 m.n.m. dosahuje východzí bod na východnom 
úbočí Malého Sitna. 
 V podrobnom merítku je riešené územie vymedzené zastavaným územím 
obce včítane predpokladaného rozšírenia pre novú výstavbu.  
 Dôvodom pre vyhotovenie tohto územného plánu  je absencia 
územnoplánovacieho dokumentu, podľa ktorého by bolo moţné koordinovať rozvoj 
obce. Pôvodný územný plán z roku 1972 je uţ neaktuálny,  vzhľadom na uplynutie 
jeho návrhového obdobia i vzhľadom na politické a ekonomické zmeny v uplynulom 
desaťročí. 
 V obci prebiehajú aktivity smerujúce k zastaveniu ekonomického úpadku, 
k oţiveniu prosperity, k zvýšeniu ţivotnej úrovne obyvateľov. 
 
 
2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO  
           PLÁNU REGIÓNU 

  
 Z územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja je 
prevzatý systém sídelných rozvojových osí a rešpektovaná je navrhnutá vedľajšia 
rozvojová os Banská Štiavnica – Sv. Anton – Prenčov – Hontianske Nemce – Šahy – 
Budapešť. 
 Pri návrhu rozvoja sme vychádzali zo skutočnosti, ţe obec Prenčov je jedným 
z ťaţísk osídlenia okresu Banská Štiavnica. 
 Z tohto pohľadu je navrhnuté doplnenie chýbajúcej vybavenosti, pretoţe 
Prenčov je prirodzeným lokálnym centrom zameraným na rozvoj cestovného ruchu 
vo vzťahu ku kultúrno-historickému potenciálu a prírodnému prostrediu 
Banskoštiavnicka. 
 Obcou prebieha diaľková trasa mototuristiky (CM 020), z čoho vyplývala 
nutnosť vybudovať v Prenčove kvalitnú základňu s ponukou atraktívnych cieľov. 
 Z hľadiska ochrany prírody je rešpektovaný štatút Chránenej krajinnej oblasti 
Štiavnické vrchy. Všetky civilizačné aktivity v katastrálnom území obce navrhujeme 
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podriadiť princípu trvalo udrţateľného rozvoja. To znamená nezhoršovať stav 
ţivotného prostredia, ale hľadať cesty na jeho zlepšenie. 
 Z hľadiska ekologickej stability sú rešpektované najmä existujúce 
a navrhované biocentrá a biokoridory.  
 
 
3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ  

PREDPOKLADY OBCE 

 
 Z doloţeného vývoja počtu obyvateľov za uplynulých 130 rokov vyplýva 
oscilácia počtu obyvateľov obce medzi 616 aţ 839 obyvateľmi. Z toho vyplýva, ţe 
ţivotné a ekonomické podmienky v obci sa za toto obdobie podstatne nemenili, 
napriek niekoľkým politickým zmenám.  
 
 
Prehľad vývoja počtu obyvateľov: 

Rok Počet obyvateľov 

1869 815 

1900 777 

1930 763 

1961 773 

1970 742 

1991 634 

1998 616 

2000 615 

 
V súčasnom období je počet obyvateľov stabilizovaný s tendenciou mierneho 
poklesu. 

 
Prehľad zloţenia obyvateľov podľa pohlavia: 

Štruktúra  Počet  % 

Muţi 284 46,2 

Ţeny 331 53,8 

Celkom  615 100 

 
 V obci výrazne prevaţujú ţeny nad muţmi. Rozdiel je 13 %. 
 
 
Vekové zloţenie obyvateľov: 

predproduktívny vek 151 24,5 % 

produktívny vek 332 54,00 % 

poproduktívny vek 132 21,5 % 

Spolu  615 100 % 

 
 Z prehľadu vyplýva, ţe veková skladba jednotlivých skupín obyvateľov je 
vyváţená a zodpovedá optimálnemu celoštátnemu priemeru. 
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4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 

 
 Vzťahy k vyššej územnej jednotke 
 Riešené územie administratívne patrí do okresu Banská Štiavnica. Okresné 
sídlo je vzdialené 11 km smerom severným. Dopravné spojenie je zabezpečené 
štátnou cestou II. triedy č. 525 Hontianske Nemce – Banská Štiavnica. Okresné sídlo 
poskytuje obci vyššiu občiansku vybavenosť a čiastočne tieţ pracovné príleţitosti. 
 Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí sú súčasťou svetového 
kultúrneho dedičstva, z ktorého vyplýva mimoriadne hodnotné kultúrno-historické 
zázemie aj pre obec Prenčov. V územnom pláne počítať s naštartovaním rozvoja 
turizmu a rekreačného vyuţívania zrekonštruovaných kultúrnych a technických 
pamiatok Banskej Štiavnice a následného profilu aj pre obec Prenčov. 
 Ďalšou vyššou územnou jednotkou pre riešené územie je krajské sídlo Banská 
Bystrica, ktorá je pre Prenčov sídlom krajskej administratívy, bankovým centrom, 
sídlom kultúrnych inštitúcií krajského aţ celoštátneho významu a sídlom viacerých 
celoštátnych inštitúcií. 
 Do záujmového  územia obce patrí obec Hontianske Nemce, vzdialená 12 km 
smerom juţným, ktorá poskytuje širšie spektrum občianskeho vybavenia a sluţieb. 
Cez Hontianske Nemce prechádza ţelezničná trať Zvolen – Šahy a niektoré diaľkové 
linky  autobusovej dopravy. Hontianske Nemce teda poskytujú moţnosť dopravného 
spojenia pre obyvateľov Prenčova. 
 Ţ km severne od Prenčova sa nachádza obec Svätý Anton s významným 
kultúrnym dedičstvom – Antolským kaštieľom s poľovníckym a nábytkárskym 
múzeom. Vzhľadom na relatívne vysokú návštevnosť kaštieľa sú tu vytvorené 
predpoklady pre usmernenie tejto návštevnosti aj do Prenčova. 
 Do záujmového územia patrí aj susedné okresné sídlo, ktoré disponuje vyššou 
občianskou vybavenosťou a zastavujú tu všetky diaľkové autobusové linky. Krupina 
je z Prenčova prístupná cez Hontianske Nemce, resp. cez Svätý Anton a Ţibritov. 
 Do Prenčova spáduje obec Beluj, vzdialená 5 km smerom západným.  
 
 
5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE A PRIESTOROVÉHO 
           USPORIADANIA 

 
 Riešené územie sa nachádza v juhovýchodnej časti pohoria Štiavnické vrchy 
v údolí toku Štiavnica. Hranica katastrálneho územia v zásade prebieha hrebeňmi po 
oboch stranách údolia (po jeho východnej a západnej strane, severná hranica 
prebieha po juţnom úbočí masívu Sitno a juţná hranica pretína naprieč najuţšiu časť 
údolia 2,5 km juţne od zastavaného územia). 
 V riešenom území prevládajú lesy nad odlesnenými časťami (z 2.450 ha 
rozlohy katastra je 1.242 ha lesov a 1.029 ha poľnohospodárskej pôdy). 
 Celé katastrálne územie je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické 
vrchy, ktorej centrálna časť (oblasť vrchu Sitno) je jadrovým územím ekologickej 
siete európskeho významu. Celý tok Štiavnice je (hydricko-terestrickým) 
biokoridorom nadregionálneho významu. 
 Prenčov má vo svojej urbanistickej štruktúre znaky typickej cestnej obce, ktorá 
sa vyvinula po oboch stranách historickej komunikácie spájajúcej Dolnú zem 
(Hontiansku ţupu a Budapešť) s Banskou Štiavnicou – najvýznamnejším 
stredovekým centrom strednej Európy. 
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 Iba v uplynulých troch desaťročiach boli zaloţené nové paralelné ulice, okolo 
ktorých je postupne realizovaná zástavba vo forme rodinných domov. Obec leţí 
v úzkom údolí potoka Štiavnica na jej pravom brehu. Hlavná ulica i jej nové odnoţe 
sú situované v severo-juţnom smere. 
 Náznak historického jadra s rozšíreným centrálnym priestranstvom je vyvinutý 
juţne od vtoku Babieho potoka do Štiavnice. Objekty občianskeho vybavenia sú 
roztrúsené v strednej a juţnej časti obce. Ich relatívne najväčšia hustota je 
v spomenutom historickom jadre, kde sa nachádza škola, materská škola, obecný 
úrad, pošta a expozitúra Slovenskej sporiteľne. 
 Na juţnom okraji obce sa údolie rozširuje do údolnej nivy, v ktorej je situovaný 
areál Roľníckeho druţstva Sitno s výrobnými aj administratívnymi objektami. 
 Z hľadiska historického vývoja obec vznikla v roku 1266, kedy je doloţená 
prvá písomná zmienka o ―Ville Princh― vo vymedzení hraníc majetkov dotýkajúcich sa 
povodia Štiavnice. V roku 1285 patrila obec panstvu hradu Litava (Čabraď). V roku 
1463 získal obec kúpou kráľovský kastelán Damián Horvát zo Seliec. V roku 1517 sa 
Prenčov stal majetkom rodiny Erdödyovcov. V roku 1540  patril do majetku hradného 
panstva Sitno. V roku 1556 bolo v Prenčove 20 usadlostí. V roku 1602 v súvislosti 
s tureckým nebezpečenstvom  a stavovským protihabsburským povstaním bolo 
v Prenčove 13 opustených usadlostí. Od roku 1622 patril Prenčov do majetku rodiny 
Koháryovcov – Coburgovcov. 
 Obyvatelia obce sa okrem prác na poli a v lese zaoberali povozníctvom 
a remeslami (mlynárstvo, mäsiarstvo, kováčstvo), neskôr sa rozšírilo hrnčiarstvo. 
 Na konci 18. Storočia sa v Prenčove ťaţila hlina vyuţívaná nielen domácimi 
hrnčiarmi, ale aj Porcelánkou v Holíči. V roku 1828 mal Prenčov 184 domov a 1.104 
obyvateľov. 
 V obci pôsobil od roku 1878 do roku 1908 významný slovenský vedec 
a národovec – rímskokatolícky farár Andrej Kmeť. V chotári obce prevádzal 
archeologické výskumy, čím významne posunul poznanie o osídlení a ľudskej 
činnosti od praveku po novovek v oblasti Štiavnických vrchov. V rokoch 1820 – 1872 
pôsobil v obci básnik Andrej Sládkovič. 
 
 
6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŢITIA ÚZEMIA OBCE 

 
Priestorové a funkčné vyuţívanie obce 
 
 Pri urbanistickej koncepcii ďalšieho rozvoja obce vychádzame z prieskumov 
a rozborov stavu obce, uskutočnených v novembri 1998. Z nich vyplýva, ţe na území 
obce sa nachádza 6 stavebno-technicky nevyhovujúcich domov (väčšinou 
hospodárskych stavieb), 76 domov je vo vyhovujúcom staveno-technickom stave, 72 
domov je v dobrom stavebno-technickom stave. Architektúra obce zodpovedá vývoju 
poznačenému politickými zmenami v priebehu XX. storočia a súvisiacimi zmenami 
slohov. Pôvodná zástavba bola typická úzkymi prízemnými objektami situovanými 
uţšou – štítovou stranou do ulice, sedlovými strechami a dlhými úzkymi dvormi. 
V uličnej časti domov boli situované obytné miestnosti a v zadnej časti hospodárske 
priestory s chovom domácich zvierat. Tento typ zástavby je v torzách zachovaný 
väčšinou vo vyhovujúcom alebo schátralom stave. Premiešaný je s objektami 
z polovice XX. storočia a s novšími domami, ktoré majú väčšiu hmotu a sú takmer 
výlučne dvoj- aţ trojpodlaţné (pivnica, prízemie, obytné podkrovie alebo poschodie). 
Viacero obytných domov má plochú strechu. 
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 Domoradie, v dôsledku kombinácie uvedených tvarov a hmôt, pôsobí 
nesúrodo. K nepriaznivému stavu prispieva aj pouţitie rôznorodých materiálov na 
fasádach i na strešnom plášti. Rôznorodá je tieţ farebnosť budov. K celkovému stavu 
architektúry neprispievajú ani objekty občianskeho vybavenia, ktoré sú väčšinou 
reprezentantmi typových projektov 60-tych a 70-tych rokov s rovnými strechami, bez 
akéhokoľvek vzťahu k regiónu, v ktorom sú postavené. 
 Najpriaznivejším dojmom v organizme obce pôsobia jej dominanty – rím.kat. 
a ev.a.v. kostoly – postavené na návršiach západne od centrálnej ulice. 
 Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1736 v barokovom slohu. 
Evanjelický kostol bol postavený v roku 1900 v neogotickom slohu. 
 Základnou poţiadavkou pre riešenie prestavby sídla je teda návrh a následné 
usmerňovanie investorov a stavebníkov určovaním podmienok pre zjednocovanie 
domoradí a architektúry obce. Cieľom je zvýšenie úrovne obytného prostredia obce 
a jej celkové zatraktívnenie tak pre trvalo bývajúcich občanov, ako aj pre 
návštevníkov Štiavnických vrchov. 
 Ďalšou osobitnou poţiadavkou bolo vytvorenie centrálneho námestia 
v priestore medzi kultúrnym domom a poţiarnou zbrojnicou s návrhom moţností 
sústredenia občianskej vybavenosti okolo námestia. 
 Prenčov podľa pôvodnej hierarchizácie plnil funkciu nestrediskového sídla 
vyššieho významu. Počtom obyvateľstva patrí medzi malé obce. Jej hlavnou funkciou 
je poskytovanie podmienok pre bývanie. Ostatné urbanistické funkcie obce sú 
vyvinuté iba čiastočne. Dôvodom je malý počet obyvateľov obce neumoţňujúci 
prosperitu firiem v sluţbách.  
 Relatívne významná je výrobná funkcia v podobe Poľnohospodárskeho 
druţstva Sitno, ktoré po transformácii prechádza zloţitým obdobím. Má však 
predpoklady pre prosperitu najmä v chove hovädzieho dobytka a oviec. 
 Domový a bytový fond obce pozostáva z 203 rodinných domov a 6 bytových 
domov. Trvalo obývaných je 197 bytov – neobývaných je 22 bytov. Počet obyvateľov 
na jeden byt je 3,22. 
 
 Predpokladaný rozvoj obce je zaloţený na: 

 udrţaní a náraste zamestnanosti v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

 rozvoji sluţieb v cestovnom ruchu 

 podnikateľských aktivitách v malom a strednom podnikaní vo výrobe a sluţbách 
 
 Navrhnutá je výstavba nových rodinných domov, ktorou sa zvýši hygienická 
úroveň bývania a vytvorí sa predpoklad stabilizácie mladých ľudí v obci. Zníţi sa tieţ 
priemerná obývateľnosť bytov. Pre výstavbu bytov sú vyuţité predovšetkým voľné 
parcely v intraviláne obce a novozaloţené ulice s čiastočne vybudovanou technickou 
infraštruktúrou. 
    Sieť občianskej vybavenosti obce je doplnená o prevádzky, ktoré sú 
schopné dosahovať zisk. V existujúcich zariadeniach navrhujeme zvýšenie úrovne 
predaja a sluţieb. Navrhnuté sú zariadenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. 
 Za osobitne vzácne povaţujeme areály oboch kostolov. Navrhnuté je ich 
zveľadenie včítane objektov fary, prístupových komunikácií a schodísk. 
 
 Navrhnuté je dobudovanie dopravnej siete obce s cieľom zlepšenia šírkových 
a smerových parametrov komunikácií, segregácie pešieho pohybu a motorovej 
dopravy, rozšírenia plôch statickej dopravy, vytvorenia podmienok pre cyklistickú 
dopravu a rozšírenia siete chodníkov. 
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 V priestorovom usporiadaní územia je rešpektovaná existujúca uličná sieť, 
aj výšková hladina zástavby. Demografický vývoj vykazuje stabilizovaný trend 
s miernym nárastom. Navrhnutá je dostavba parcelných prieluk a navrhnutá je tieţ 
nová obytná skupina rodinných domov. 
 
 
 Urbanistická štruktúra Prenčova je charakteristická ulicovou zástavbou 
v údolnej nive toku Štiavnica, s dominantami kostolov na návršiach západne od 
obytnej zástavby. 
 
 Z tejto situácie vychádzajú aj zásady a regulatívy začlenenia navrhovaných 
stavieb do krajiny: 

 stavby v parcelných prielukách a v zaloţených uliciach prispôsobiť objemom, 
podlaţnosťou a tvorom strechy existujúcej zástavbe 

 existujúce domy s plochými strechami povaţovať za rušivý prvok v organizme 
obce. Postupne – v rámci rekonštrukcie a údrţby zmeniť tvar strechy na sedlový 
typ s rôznymi modifikáciami tvaroslovia 

 rodinné domy aj objekt občianskej vybavenosti v navrhnutom súbore „Galova lúka― 
na severnom okraji obce situovať štítovou stranou do ulice s dodrţaním 
podlaţnosti (suterén, prízemie a obytné podkrovie). Všetky domy musia mať 
sedlovú strechu a keramickú krytinu červenej farby 

 so sedlovými strechami riešiť aj objekty areálu podnikateľských aktivít 

 ihneď po získaní územného rozhodnutia vysadiť na voľnej časti stavebného 
pozemku úţitkovú alebo okrasnú zeleň 

 v osadách rozptýlených na území katastrálneho územia nepovoľovať novú 
výstavbu. Premenu týchto usadlostí na cieľové body vidieckej turistiky riešiť 
rekonštrukciou existujúcich obytných a hospodárskych objektov a úpravou okolia 
budov 

 na vyhliadkových bodoch turistických ciest vybudovať odpočinkové prístrešky 
s lavičkami. Tieto prvky malej architektúry budovať z dreva včítane krytiny, kde 
pouţiť výlučne drevený šindeľ 

 existujúce výrobné objekty Roľníckeho druţstva Sitno priebeţne udrţiavať 
náterom  fasád a obnovou krytiny. Zvýšiť starostlivosť o sadové úpravy, zeleň 
a spevnené plochy vo vnútri areálov 

 v novonavrhnutých rekreačných lokalitách budovať prvky malej architektúry 
z prírodných materiálov (trávnatú pláţ pri rybníku a pri toku Štiavnice, drevené 
odpočinkové prístrešky s lavičkami, kamenné ohniská, prenosné WC, atď.)   

 
 
7. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

 
Na riešenom území sú vymedzené tieto ochranné pásma: 

- Hygienické ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD Sitno je 
stanovené 180 m od  objektov ţivočíšnej výroby podľa prílohy  č. 
9/1986 Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica. 
V zmysle posudku OÚ v B. Štiavnici, štátneho okresného 
hygienika zo dňa 14.6.2001, zabezpečiť návrh a vyhlásiť 
spresnené ochranné pásmo v súlade s počtom chovaných 
zvierat. Tento postup je nevyhnutný z hľadiska zabezpečenie 
ochrany zdravia obyvateľov obce. 
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- Hygienické ochranné pásmo cintorínov je stanovené 50 m od 
oplotenia cintorínov na všetky strany. 

- Ochranné pásmo vodných zdrojov „Mesiac kameň― a „Na 
poliach― a vodojemov. PHO I. stupňa je vymedzené oplotením 
uvedených objektov. 

- Ochranné pásma ciest a miestnych komunikácii (v zmysle  § 11 
cestného zákona): 
cesta II. tr. č. 525 .................................................................. 25 m 
cesta III. tr. č. 5241 ............................................................... 20 m 
miestne komunikácie (všeobecne prístupné všetkým vozidlám) ..... 15 m 

- Ochranné pásmo vodných tokov je stanovené 6 m od toku na 
obidve strany 

- Ochranné pásmo elektrických vzdušných vedení vysokého 
napätia je 10 m na obe strany od krajného vodiča. Trafostanice 
majú ochranné pásmo 10 m. 

 
 
8. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO  
           SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

 
RIEŠENIE BÝVANIA 
 
Prehľad bytového a domového fondu: 

Počet  
domov 

Rodinné domy Bytové domy Spolu 
Z toho  

neobývaných 

203 6 209 22 

 Z toho je trvale obývaných 197 bytov. 
 Domový a bytový fond sa skladá z 1 – 2-podlaţných objektov. Bytové domy 
(štvorbytovky) majú tri podlaţia. 
 Všetky domy sú murované z kameňa alebo tehly. Pôvodné drevené domy sa 
nezachovali, okrem niekoľkých hospodárskych objektov. 
 
 
Veľkosť bytov: 

Byty s 1 obytnou miestnosťou 25 

Byty s 2 obytnými miestnosťami 51 

Byty s 3 obytnými miestnosťami 51 

Byty so 4 obytnými miestnosťami 31 

Byty s 5 obytnými miestnosťami 25 

 
 
Prehľad bytového a domového fondu podľa obdobia výstavby: 

Pred rokom 1899 32 

1900 – 1919 28 

1920 – 1945 37 

1946 – 1970 47 

1971 – 1980 22 

1981 – 1991 17 

1991 – 1998  4 
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Vybavenie trvale obývaných bytov 

 Z celkového počtu 197 bytov je vybavených vodovodom 149 v dome a mimo 
dom  48 bytov. Na verejnú kanalizáciu je napojených 13 bytov, do ţúmp 101 bytov. 
Ústredným kúrením je vybavených 97 bytov (na pevné palivo). 
 
 
 
 Na základe vyššie uvedených prehľadov je stanovený predpokladaný 
demografický vývoj a navrhnutý potrebný počet bytov. 
Vývoj počtu obyvateľov v navrhovanom období územného plánu: 

Rok Počet obyvateľov 

2000 615 

2005 610 

2010 625 

2015 650 

 
 
 
 Nápočet zohľadňuje súčasnú natalitu a mortalitu, aj súčasnú migráciu 
a emigráciu. Okolo roku 2005 predpokladáme preváţenie natality zvýšením 
pôrodnosti a tieţ preváţenie migrácie nad emigráciou. To znamená, ţe sa viac ľudí 
do obce prisťahuje, ako sa z nej odsťahuje. 
  

Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov vychádza zo súčasného stavu, zo 
stabilizácie počtu obyvateľov vytváraním podmienok pre udrţanie mladých rodín 
v Prenčove, z rozšírenia počtu pracovných príleţitostí v menších rodinných 
podnikoch a z naštartovania rozvoja rekreácie a turizmu v riešenom území. 
  

Aj pri okamţitom vytvorení podmienok rozvoja obce predpokladáme ešte 
určitý dobeh súčasného klesajúceho trendu v počte obyvateľov (v nasledujúcich 5-
tich rokoch) zmenou legislatívneho prostredia SR, rozšírením moţností získavania 
finančných prostriedkov zvýšením dotácie zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej 
únie, sa vytvoria v priebehu budúcich 4 – 5-tich rokov moţnosti motivovať obyvateľov 
poskytovaním daňových úľav, príspevkov na dom či byt, rozšírením sluţieb 
a skvalitnením ponuky občianskeho vybavenia a dobudovaním technického 
vybavenia obce. 
 
 
 Vývoj počtu bytov 
 Pri predpokladanom počte 650 obyvateľov bude v roku 2015 potrebných 
v Prenčove pri zachovaní súčasnej obývanosti (3,1 obyv/1 byt) 210 bytov. 
  

Súčasný stav je 197 obývaných bytov. To znamená, ţe v návrhovom období je 
potrebné získať 13 bytov. 
  

Nové byty budú výlučne v rodinných domoch a budú získané: 
a)  rekonštrukciou v súčasnosti neobývaných domov odkúpením od pôvodných  
     majiteľov 
b)  výstavbou nových domov v parcelných prielukách. 
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 V intraviláne obce sa v súčasnosti nachádza 19 parcelných prieluk v čiastočne 
zastavaných uliciach, resp. v uliciach, kde je uţ začatá výstavba. 
 Navrhovaná skladba bytovej výstavby: 
1.   Dostavba parcelných prieluk a začatých ulíc   19 domov 
2.   Dostavba / predĺţenie ulice po ľavom nábreţí Štiavnice  12 domov 
3.   Výstavba novej obytnej skupiny na severnom okraji obce 30 domov 
 

      Spolu         61 domov 
 

Z tohto počtu je v návrhovom období potrebné postaviť 38 domov. 
Zostávajúcich 23 domov bude postavených po roku 2015. 
 Toto riešenie vytvára predpoklady alternatívneho výberu pozemku pre 
záujemcov o výstavbu rodinných domov. 
 
 
Prehľad navrhovaného počtu obývaných bytov v návrhovom období: 

Rok Počet bytov 

2000 197 

2005 205 

2010 220 

2015 235 

 
 
 Návrh predpokladá zvýšenie počtu prisťahovaných osôb a tým zvýšenie počtu 
obyvateľov obce v roku 2015 na 752. Pri obývanosti bytov 3,2 to znamená (235 – 
197 = 38) postaviť alebo zrekonštruovať 38 bytov. 
 
 
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 
 
 V Prenčove sa nevyskytuje ţiadny objekt či funkcia, ktorá by mala charakter 
vyššej občianskej vybavenosti. 
 Ani v návrhovom období s takýmto zariadením neuvaţujeme. 
 
Objekt – funkcia        Počet prac. miest 

stav  návrh  stav        návrh 
 

I. Školstvo a výchova 

 základná škola   3 triedy 4 triedy 1        4 

 materská škola   2 triedy 3 triedy 4        6 
II. Kultúra a osveta, duchovný ţivot  

 rím.kat. kostol   1  1  -        - 

 ev. a v. kostol   1  1  -           - 

 kultúrny dom        -        1 

 obecná kniţnica       1        1 

 Pamätná izba A. Kmeťa  -  1  -        1 

 amfiteáter     
III. Telovýchova     
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 futbalové a tréningové ihrisko 1  1  -        2 

 tenisové ihrisko   -  1  -          

 volejbalové ihrisko   -  1  - 
IV. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

 zdravotné stredisko   -  1  -        2 

 lekáreň    -  1  -        1 

 dom sociálnej starostlivosti -  1  -        10 
V. Obchod a stravovanie 

 predajňa potravín 
+ doplnkový sortiment  3 predajne 4 predajne 6        8 

 predajňa mäsa   1  1  1        1 

 Zelomat    1  1  1        1 

 predajné stredisko   -  1  -        15 
VI. Stravovanie a ubytovanie 

 pohostinstvo    3  3  3        3 
VII. Sluţby 

 Pošta     1  1  2        2 

 Slovenská sporiteľňa  1  1  1        1 

 poţiarna zbrojnica 

 dom smútku    1  1  -        - 

 informačné stredisko CR  -  1  -        2 

 dom sluţieb    -  1  -        15 
VIII. Administratíva 

 obecný úrad    -  1  3        3 

 farský úrad rím.kat.   -  1  1        2 

 farský úrad ev. a v.   -  1  1        2 
 

Spolu          25        81 
 Návrh rozšírenia kapacít občianskej vybavenosti reaguje na zvýšenie počtu 
obyvateľov a na rozšírenie pracovných príleţitostí v obci a na predpokladané 
naštartovanie aktivít v cestovnom ruchu. 
 
REKREÁCIA 
 
 Medzi Bzenicou na Pohroní a Prenčovom je vybudovaný chodník Andreja 
Kmeťa, ktorý spája dve pôsobiská tohto významného kultúrneho, cirkevného, 
osvietenského a vedeckého dejateľa a vyúsťuje pred jeho pamätnou izbou. 
 Tento náučný chodník prechádza naprieč Štiavnickými vrchmi, sprístupňuje 
najatraktívnejšie časti tohto pohoria a kultúrne a technické pamiatky Banskej 
Štiavnice a jej okolia. 
 Vybudovaním ubytovacích a stravovacích kapacít a ďalších sluţieb pre 
turistov, ktorých cieľom je pamätná izba v Prenčove, je moţné zvýšiť počet 
pracovných miest v obci. Uvaţujeme tieţ s rozšírením ponuky o prvky agroturistiky 
a s vybudovaním ďalších turistických chodníkov hrebeňmi nad obcou s výhľadmi na 
Sitno. 
 Navrhujeme nasledujúcu skladbu objektov a zariadení rekreácie a turizmu: 

 Pamätná izba Andreja Kmeťa 

 informačné stredisko turizmu 
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 ubytovanie a stravovanie v obci a v poľnohospodárskych usadlostiach, 
s ponukou sluţieb v agroturistike 50 lôţok + stravovanie 

 folklórny festival mikroregiónu Juţné Sitno 
Uvedené aktivity môţu zvýšiť počet pracovných miest v obci minimálne 15. 
Kvalitným fungovaním a poskytovaním sluţieb na európskej úrovni je moţné 

počítať s postupným rozšírením spektra sluţieb podľa dopytu návštevníkov. 
Návštevníkov môţe prilákať aj pomerne široké spektrum športových 

a kultúrnych aktivít, ktoré v obci uţ v súčasnosti fungujú: 

 ţenská folklórna skupina 

 detský karneval 

 spevácke súťaţe 

 recitačné preteky 

 ľudové tradície príchodu Mikuláša 

 aktivity zdruţenia futbalistov a poţiarnikov. 
„Zviditeľniť― tieto podujatia môţe dobrá reklama cestou navrhovaného 

informačného strediska. 
Z pohľadu turistických (značených) chodníkov je významný „Chodník Andreja 

Kmeťa―, ktorý z Prenčova sprístupňuje hrad aj vrch Sitno (značený modrou 
turistickou značkou). Chodník je zakreslený v grafickej prílohe č. 2. 
 Navrhnutý je rozvoj cykloturistiky. Cyklotrasy sú navrhnuté súbeţne s cestou 
II/525 Hontianske Nemce – Prenčov – Banská Štiavnica a cestou III/5241 Prenčov – 
Beluj – Baďan – Počúvadlo. 
 Navrhnuté je vyuţitie existujúcich osád Pri Topoli a Pod Krnišovskou cestou 
na agroturistiku. Pri osade pri Pri Topoli – Pod Kamenným vrchom je navrhnuté 
obnovenie zaniknutých rybníkov. Je tu navrhnutá tieţ plocha na slnenie. Pri osade 
Pod Krnišovskou cestou je navrhnutá pikniková lúka s trávnatými ihriskami pre 
volejbal a nohejbal. Navrhnuté je tieţ doplnenie siete turistických chodníkov po 
existujúcich poľných a lesných cestách. 
 
VÝROBA 
 
 Hlavným výrobným odvetvím obce je poľnohospodárstvo, v ktorom pracuje 
prevaţná väčšina ekonomicky činných obyvateľov. 
 Roľnícke druţstvo Sitno obhospodaruje 3.147 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Okrem pôdy v katastri Prenčova hospodári aj na pôde obcí Svätý Anton, Banský 
Studenec a Beluj. Pôda je hlinitá a ílovito-hlinitá, s obmedzenou produkčnou 
schopnosťou. 
 Z obhospodarovanej pôdy je 907 ha ornej a 2.240 ha trvalých trávnatých 
porastov. Počet pracovníkov druţstva je 174. 
 V rastlinnej výrobe pestuje druţstvo obilniny (kukuricu, pšenicu, jačmeň a raţ). 
Na menšej výmere pre potrebu členov druţstva pestuje tieţ zemiaky. 
 V ţivočíšnej výrobe chová 1.047 kusov hovädzieho dobytka (v strediskách 
Prenčov, Sv. Anton a Banský Studenec), 1.652 kusov ošípaných v stredisku Beluj, 
788 oviec (včítane bahníc) v stredisku Banský Studenec. 
 V nasledujúcich 15-tich rokoch navrhujeme zaloţiť prosperitu 
poľnohospodárskeho druţstva na chove hovädzieho dobytka a oviec s vyuţívaním 
pasienkov a lúk na voľné pasenie vo vegetačnom období. 
 V rastlinnej výrobe sústrediť pozornosť na pestovanie plodín vhodných pre 
dané druhy pôdy v katastrálnom území. Prihliadať zároveň na ich predajnosť na trhu. 
 Iné výrobné prevádzky sa v obci nevyskytujú. 
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 V areáli poľnohospodárskeho druţstva sa nachádzajú halové priestory, ktoré 
nie sú plne vyuţiteľné. Po nenáročnej úprave je moţné vyuţiť ich na rôznu výrobnú 
činnosť formou podnikateľských aktivít obyvateľov. 
 Zamestnanosť obyvateľov obce je moţné zvýšiť aj systémom „práce doma― 
s vyuţitím výpočtovej techniky a počítačových sietí. Tento druh zamestnania môţe 
stabilizovať aj mladé rodiny s príslušným vzdelaním. 
 V súvislosti s rozvojom turizmu vznikne dopyt po tradičných ľudových 
výrobkoch (z textílií, z dreva, zo šúpolia i z keramiky). 
 Oţivením tradičných remesiel a výroby orientovanej na tento druh výrobkov je 
moţné vytvoriť ďalšie pracovné príleţitosti a prispieť tak k pozitívnemu obratu vo 
vývoji demografickej krivky. 
 V nadväznosti na areál druţstva Sitno je navrhnutý areál podnikateľských 
aktivít s flexibilnými priestormi umoţňujúcimi realizáciu výrobných činností podľa 
dopytu trhu. Navrhnuté objekty vyhovujú aj pre účely skladovania a spracovania 
biomasy pre systém vykurovania obce. 
 
 
 
Prehľad pracovných príleţitostí v obci 

vo výrobnej sfére 25 

v sluţbách a obchode 65 

Spolu 90 

 
Počet odchádzajúcich za prácou mimo obec  200 obyvateľov 
Počet dochádzajúcich za prácou do obce    30 obyvateľov 
Počet ţivnostníkov          8 
Počet nezamestnaných       55 
 
 

Predpokladaný nárast pracovných príleţitostí v obci do roku 2015 
 
 
Predpokladaný vývoj zamestnanosti do roku 2015 

Počet pracovných miest vo výrobnej sfére 30 

Počet pracovných miest v sluţbách a obchode 81 

Počet pracovných miest v počítačových sieťach 20 

Spolu 131 

 
 
 Do roku 2015 predpokladáme rozvoj terciálnej a kvartérnej sféry a prechod do 
informačnej spoločnosti. Z tohto dôvodu (v súlade s európskymi trendami) dôjde 
k zvýšeniu počtu pracovných miest v sluţbách a v informačných technológiách. 
  
 
 
 
9. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  
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Zastavané územie obce je vymedzené schválenou hranicou zastavaného 

územia z roku 1990, rozšírenou o nové plochy pre rozvoj obce, ktoré sú predmetom 
záberu PPF. 

Severnú a západnú hranicu zastavaného územia tvoria striedavo trvalé trávne 
porasty, orná pôda a ovocné sady. Východnú a juţnú hranicu tvoria trvalé trávnaté 
porasty a enklávy lesa. Severná a juţná hranica prebieha naprieč úzkou údolnou 
nivou toku Štiavnice. Západnú hranicu tvorí mierny svah so sklonom smerom 
východným. Východnú hranicu tvorí prudký svah zvaný Bukovina, ktorý v sto 
metrovom úseku spadá vo forme bralnatej steny kolmo do koryta Štiavnice. Väčšina 
zástavby je situovaná na pravom brehu vodného toku. Iba jedna prerušovaná ulica 
sa nachádza na ľavom brehu Štiavnice. 

Riešené lokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádzajú v katastrálnom 
území Prenčov. Celková výmera zaberaných lokalít je 14,10 ha, z čoho 
v zastavanom území je 7,95 ha, mimo zastavaného územia je 6,15 ha. Na 
poľnohospodársku pôdu pripadá 11,47 ha, z toho v zastavanom území je  5,67 ha, 
mimo zastavaného územia je 5,80 ha. 
Na severnom okraji obce je zastavané územie rozšírené o časť parciel č. 897, 894, 
890/1, 857, 845, 836, 852, 854 a 840. Na západnom okraji obce je zastavané územie 
rozšírené o poľnú cestu  
Prebiehajúcu východným a juţným smerom od odbočenia z cesty III/5241 časťou 
parcely č. 2356. Ostatné rozvojové plochy sú vo vnútri existujúceho zastavaného 
územia. 
 
 
10.     NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŢIARNEJ  
          OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI 

 
 Obec má vyhotovený a schválený Plán ukrytia obyvateľstva, v ktorom sú 
vyuţívané na krátkodobé ukrytie obyvateľov obce pivničné priestory rodinných 
domov a objektov občianskej vybavenosti. Kapacita týchto priestorov je pre ukrytie 
súčasného počtu obyvateľov dostačujúca. Úkryty sú zaradené do kategórie 
svojpomocne budovaných. Nie sú vybavené filtračným zariadením ani iným 
technickým vybavením na dlhodobejší pobyt osôb. 
 
 Navrhnuté je zvýšenie kapacity svojpomocne budovaných úkrytov vyuţitím 
suterénnych priestoroch navrhovaných objektov v severnej a v juţnej časti obce (v 
zdruţenom objekte občianskej vybavenosti  v obytnej skupine  rodinných domov 
a v objekte pre podnikateľské aktivity). Kapacita týchto úkrytov je 2 x 100 osôb. 
Celková navrhovaná kapacita úkrytov v roku 2015 je (600 + 35 + 200) 835 osôb. 
 
 Poţiarna ochrana je zabezpečená dobrovoľným poţiarnym zborom, ktorý má 
k dispozícii poţiarnu zbrojnicu so základným technickým vybavením. Navrhujeme 
priebeţnú modernizáciu poţiarnej techniky i objektu poţiarnej zbrojnice. 
 Základným zákonom o ochrane pred poţiarmi je 314/2001 Z.z. z 2. júla 2001, 
a vyhláška MVSR z 26. februára 2002 o poţiarnej prevencii číslo 121/2002 Z.z. 
(Tieto zákony platia od 1. 4. 2002). Zákony stanovujú povinnosti fyzických 
a právnických osôb ako aj povinnosti obci v svojej pôsobnosti na vytváraní 
podmienok na plnenie úloh ochrany pred poţiarmi. (§ 15 zákona 314/2001 Z.z.) 
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Plnenie úloh obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára (podľa § 9 odstavec 
(5)). Obec vykonáva aj preventívne protipoţiarne kontroly, ukladá opatrenia na  
odstránenie nedostatkov a ďalšie úlohy podľa zákona (§ 23 – 24 zákona). O ochrane 
pred poţiarmi obec vedie dokumentáciu v rozsahu tretieho oddielu (§ 36- 37) 
vyhlášky 121/2002 Z.z. Ak obec nemá hasičský zbor, zriaďuje protipoţiarnu hliadku. 
(Pri zriadení hasičskej jednotky treba postupovať podľa zákona 314/2001 Z.z. - § 33.) 
Organizácie, právnické a fyzické osoby v rozsahu v svojej pôsobnosti zabezpečia 
opatrenia pred poţiarmi prostredníctvom odborne spôsobilých osôb – technikov 
poţiarnej ochrany. 
 Pri investičnej príprave stavebných objektov (územné a stavebné konanie) 
treba riešiť aj poţiarnu bezpečnosť pripravovaných stavieb. Dokumentáciu vypracuje 
odborne spôsobilá osoba – špecialista poţiarnej ochrany. K dokumentáciám 
vyjadruje Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. 
 Poţiarnu bezpečnosť objektov riešime podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na poţiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a uţívaní stavieb – číslo 288/2000 Z.z. zo dňa 12. 
Septembra 2000. Základná technická norma, ktorá rieši poţiarnu bezpečnosť stavieb 
je STN 92 0201 časť 1 – 4 Poţiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia. 
Stavby na bývanie s najviac dvoma obytnými bunkami tvorí stavbu skupiny A podľa § 
94 odsek (1)a) a (3) Vyhlášky. Poţiarne riziko určíme na základe Vyhlášky – časť: 
Poţiarne riziko poţiarneho úseku v nevýrobnej stavbe. Poţiarne riziko pre objekty na 
bývanie predpokladáme na 2. stupeň poţiarnej bezpečnosti. Pre objekty občianskej 
vybavenosti a pre výrobné objekty treba určiť podľa projektovej dokumentácie 
predmetnej stavby. Stavebné konštrukcie a materiály pri stavbe objektov musia 
vykazovať odolnosť proti poţiaru podľa poţiadaviek poţiarneho rizika poţiarneho 
úseku. (Vo väčšine prípadov pouţité materiály musia vykazovať aspoň 30 minútovú 
odolnosť). Na únikové cesty z miestností treba pouţiť bezpečné (a čo najkratšie) 
cesty na voľné priestranstvo. Medzi jednotlivými objektmi musí byť dostatočná 
odstupová vzdialenosť proti prenosu poţiaru na susedné objekty. Odstupové 
vzdialenosti určuje technická norma STN 92 0201-4 – Poţiarna bezpečnosť stavieb, 
Spoločné ustanovenia, Časť 4: Odstupové vzdialenosti. Na poţiarnonebezpečný 
priestor má vplyv druh stavby, rozmery objektu a otvorov v obvodovej konštrukcie, 
poţiarne zaťaţenie prípadne poţiarne opatrenie na susedných objektov. (napríklad 
minimálne odstupové vzdialenosti medzi prízemnými rodinnými domami sú 1,4 
metre, s podkrovím 2,1 metre a pri viacpodlaţnom RD 2,8 metrov.) 
 
 Na protipoţiarny zásah treba zriadiť prístupovú spevnenú cestu k objektom. 
Parametre tejto komunikácie musí vyhovieť aj pre prístup poţiarnej techniky (šírka 
najmenej 3,5 m, a únosnosť na zaťaţenie jednou nápravou vozidla musí byť 
najmenej 80 kN). Pri stavbách vyšších ako 9 metrov má byť zriadená aj nástupná 
plocha s napojením na prístupovú cestu. Ak stavba vyţaduje treba zriadiť aj ďalšie 
protipoţiarne zariadenia do objektu. 
 
 Miestny vodovod slúţi aj pre poţiarne účely, preto musí byť navrhnutý 
a realizovaný podľa technickej normy STN 73 0873 Poţiarne vodovody. Pre poţiarne 
účely treba počítať s mnoţstvom aspoň 6,7 l.s-1 vody pre obytnú časť s IBV. Pre 
objekty občianskej vybavenosti (a výrobných objektov) treba počítať s mnoţstvom 
nad 9,9 l.s-1. Najväčšia vzájomná vzdialenosť vonkajších (podzemných) hydrantov je 
120 metrov, pričom najväčšia vzdialenosť od objektov je 80 metrov. Pri projektovej 
príprave treba rešpektovať poţiadavky poţiarnej ochrany pri návrhu vodovodov. Ak 
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nie je zabezpečená poţiarna voda z verejných alebo skupinových vodovodov (pri 
samotách), musí byť v blízkosti objektov dostatočný vodný zdroj aj pre poţiarne 
účely. (Môţeme vyuţiť aj studne – nie hlbšie ako 5 metrov alebo rieky, jazerá 
prípadne bazény. 
 
 Za poţiarnu bezpečnosť objektov zodpovedá vlastník (uţívateľ) stavby. Pri 
zabezpečení poţiarnej bezpečnosti objektu treba postupovať podľa Zákona 
o ochrane pred poţiarmi č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MVSR o poţiarnej prevencii 
číslo 121/2002 Z.z. 
 
 
Ochrana pred povodňami 

Hlavným recipientom obce Prenčov je Štiavnický potok. V rámci intravilánu 
obce je upravený iba na krátkom úseku v centre obce. V ostatných úsekoch nie je 
tento potok ani jeho prítoky upravené. Brehy sú nespevnené a pri väčších vodných 
stavoch v koryte sú vymieľaním poškodzované. Brehy sú porastené náletovou 
vysokou zeleňou vŕb a jelší. Prietočnosť recipientu a príslušných prítokov kolíše 
podľa výdatnosti daţďových zráţok v celom ročnom období. Navrhujeme vybudovať 
úpravu koryta Štiavnického potoka a jeho prítokov v intraviláne obce. Úprava koryta 
brehov a dna sa urobí na vysledovanú prietočnosť Q100 ročnej vody. Súčasne 
s úpravou koryta sa vysadí aj brehová vysoká a nízka vegetácia.  
    
 
11.     NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV  
          ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY  
          A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ 

 
 Riešené územie je charakteristické relatívne vysokým percentom zastúpenia 
vegetácie v zastavanej časti obce i v prechodovej zóne po oboch stranách údolia 
Štiavnice do poľnohospodárskej a lesnej krajiny. 
 Navrhnuté je posilnenie zastúpenia verejnej a ekostabilizačnej zelene v týchto 
častiach obce: 

 na hlavnej ulici – po oboch stranách cestnej komunikácie je navrhnuté rozšírenie 
plochy pásov verejnej zelene s väčšou parkovou plochou pri budove kultúrneho 
domu a pri ohybe cesty v juţnej časti obce pri bytových domoch. Nový park je 
navrhnutý aj pri novom súbore rodinných domov v severnej časti obce, 
v nadväznosti na navrhnutý tenisový kurt 

 pozdĺţ toku Štiavnice – po oboch nábreţiach je navrhnutá dosadba chýbajúcej 
a prestárlej vegetácie, s cieľom posilniť funkciu toku Štiavnice ako 
nadregionálneho biokoridoru 

 dosadbou stromovej a krovinnej vegetácie posilniť funkciu miestnych 
biokoridorov tokov Nemcovho a Babého potoka, ktoré tvoria vidlicu biokoridorov 
aţ po sútok v lokalite Medzi potokmi, odkiaľ sa napájajú na nadregionálny 
biokoridor toku Štiavnica 

 juţnú časť katastrálneho územia chápať ako miestne biocentrum 

 v ostatných častiach katastrálneho územia posilniť dosadbou interakčné prvky 
ekologickej stability pozdĺţ účelových komunikácií, na strmých svahoch, na 
hraniciach blokov ornej pôdy, na hranici katastra a na medziach 

 pri navrhovanej výsadbe a dosadbe stromov a krov pouţiť len pôvodné 
stanovište vhodné druhy drevín 
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MIESTNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (MÚSES) KATASRÁLNEHO ÚZEMIA 

 Spracovanie MÚSESu vychádzalo z Regionálneho územného systému ekologickej 
stability okresu Ţiar nad Hronom (Ekotrust Banská Štiavnica, 1992). Hoci pre 
spracovanie RÚSESu bolo vyuţité mnoţstvo analytických podkladov nad rámec 
beţného spracovania RÚSESu, vychádzali sme len z podkladov, ktoré určili zásady 
spracovania MÚSESu. Pouţili sme súčasnú štruktúru krajiny, pozitívne a stresové 
faktory v území. Detailnejšie, pre potreby vyhodnotenia ekologickej stability katastra, 
sme spracovali klasifikáciu územia. Návrh MÚSESu je spracovaný z výstupov týchto 
analytických a čiastkových syntéz, avšak určujúcim kritériom jeho vypracovania boli 
výsledky zo súčasnej štruktúry krajiny a pozitívnych faktorov v území. Nosným 
prvkom spracovania sa stali lesné spoločenstvá, najmä však rozptýlená nelesná 
vegetácia. 
 
 
 Súčasná štruktúra krajiny 
 Okrem západnej časti katastra jeho podstatnú časť zaberajú lesné komplexy. 
V prevaţnej miere ich tvoria dobovo-hrabové lesy, miestami s prímesou buka. 
V malej miere sa v nivách menších tokov zachovali zbytky luţných lesov 
podhorských. Západnú časť katastra zaberajú prevaţne poľnohospodárske pôdy. 
Orná pôda sa nachádza najmä vo vrchných častiach rozerodovaných plošín. Svahy 
týchto plošín zaberajú najmä trvalé trávnaté porasty (TTP), ktoré v poslednom 
období výrazne podliehajú sukcesii. Tým pádom katastrálne územie má výrazný 
podiel  v zastúpení prvkov štruktúry krajiny – rozptýlená nelesná vegetácia. Zväčša 
sprevádza menšie vodné toky v katastri, situovaná je aj na svahoch s rôznymi 
morfologickými deformáciami, často sprevádza komunikácie (najmä poľné). Plní 
dôleţitú krajinotvornú funkciu a výrazne napomáha k vysokej ekologickej stabilite 
krajiny katastra. V západnej časti sídla je situovaný extenzívny ovocný sad, ktorý 
spĺňa v krajine podobné funkcie ako vyššie popísaná rozptýlená nelesná vegetácia. 
Dostatočne dotvára špecifický, kvalitný krajinný obraz. 
 
 
 Pozitívne faktory v krajine 
 Medzi pozitívne faktory v katastri patria všetky druhy a formy vegetačného 
pokryvu (lesné komplexy, rozptýlená nelesná vegetácia, ...). v problematických 
častiach lesných komplexov jej niektoré plochy plnia špecifickú funkciu (ochranné 
lesy) pôdoochrannú a protieróznu. 
 Do severozápadnej časti katastra zasahuje jadrové územie európskeho 
významu ako kvalitná časť prírodného človekom minimálne ovplyvneného územia, so 
špecifickým reţimom hospodárenia. 
 Krajinársku a ekologickú os (kostru) katastra tvorí potok Štiavnica so 
sprievodnou rozptýlenou vegetáciou a plní funkciu nadregionálneho biokoridoru. 
Ostatná nelesná rozptýlená vegetácia je stručne popísaná vyššie.  
 
 Stresové faktory v krajine 
 Nakoľko kvalita krajiny má skôr pozitívny charakter, medzi výraznejšie 
stresové faktory v katastri radíme najmä priľahlé územie komunikácie, spájajúce 
Banskú Štiavnicu s Hontianskymi Nemcami, kde je nadlimitná koncentrácia aspoň 
jedného z kontaminovaných prvkov – Pb, Cd, Hg, F a poľnohospodárske plochy so 
zrealizovanými hydromelioráciami. Keďţe kontaminácia kopíruje cestný ťah, ktorý 
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súbeţne prebieha katastrom s vyhláseným biokoridorom nadregionálneho významu, 
má výrazný negatívny vplyv na kvalitu tohto biokoridoru.    
 Pre rozhodovanie o najvhodnejšom spôsobe vyuţitia krajiny a súčasne pre 
návrh MÚSES bola dôleţitým ukazovateľom kvalita abiotickej zloţky krajiny. Je 
vyjadrená pomocou vlastností, jednotlivých zloţiek (substrát, pôda, reliéf) 
zaradených do systému abiokomplexov. Vlastnosti územia katastra sme prebrali 
z RÚSESu okresu Ţiar nad Hronom. 
 
 Klasifikácia územia 
 Za určujúci determinant reálneho návrhu MÚSESu sme povaţovali súčasnú 
krajinnú štruktúru. Z nej sme odvíjali hodnotenie (klasifikáciu) územia katastra. 
Priestorová diferenciácia je zobrazená na mape. 
 
 Miestny územný systém ekologickej stability katastrálneho územia 
 Pri riešení MÚSESu sme vychádzali z dvoch pozitívnych dominánt katastra – 
jadrové územie európskeho významu a nadregionálny biokoridor (potok Štiavnica). 
Nakoľko potok Štiavnica ako nadregionálny biokoridor prechádza v blízkosti lesných 
komplexov v severnej, východnej a juţnej časti katastra, ako samozrejmý, prirodzený 
pre migračný styk ţivočíchov predpokladáme ich priamy kontakt (značenie šípkou). 
Severovýchodnú časť lesného komplexu v katastri navrhujeme chápať ako mierne 
terestrické biocentrum, ako akýsi protipól jadrovému územiu európskeho významu 
v severozápadnej časti. Ako koridor migrácie medzi nadregionálnym biokoridorom 
a navrhovaným miestnym biocentrom navrhujeme Bukovinský potok so sprievodnou 
vegetáciou. Ako podporný biokoridor by mal slúţiť malý vodný tok severne os 
Bukovinského potoka, výrazne doplnený rozptýlenou sprievodnou vegetáciou. Tieto 
dva navrhované miestne biokoridory vy mali predstavovať nosné prepojenie (kostru) 
ekologickej stability východného územia katastra. V juhovýchodnej časti územia 
katastra diverzita štruktúry krajinných prvkov neumoţňuje vytvoriť typický biokoridor. 
Prepojenie (smery migrácie) medzi lesnými komplexami a nadregionálnym 
biokoridorom navrhujeme formou interakčných prvkov. 
 Západná časť územia katastra je otvorenejšia, diverzita prvkov krajinnej 
štruktúry väčšia. V tomto poľnohospodársky vyuţívanom území sa prejavuje väčší 
atropický tlak na krajinu, krajina je náchylnejšia na rôzne formy negatívnych prejavov. 
Pestrosť obrazu tejto časti katastra dopĺňajú rôzne druhy a formy nelesnej rozptýlenej 
krajinnej vegetácie. Tá tvorila podklad pre vytvorenie nosných prvkov miestneho 
územného systému ekologickej stability tejto časti krajiny katastra. Vychádzali sme 
z dostatočnej vzdialenosti medzi jadrovým územím európskeho významu, ako 
územia s kvalitným genofondom a nadregionálneho biokoridoru potoka Štiavnica. 
Prepojenie (miestny biokoridor) navrhujeme potokmi s dostatočnou sprievodnou 
vegetáciou – Nemcov potok a Babí potok. Tieto dva potoky vytvárajú „vidlicu― 
biokoridoru, ktorý sa po sútoku v lokalite Medzi potokmi napája v obci Prenčov na 
biokoridor nadregionálneho významu. Predstavuje os (kostru) ekologickej stability 
územia. 
 Pre ekologické „vyváţenie― územia katastra navrhujeme lesný komplex v jeho 
juţnej časti ako biocentrum miestneho významu, prepojené biokoridorom časti 
potoka pri sútoku s potokom Štiavnica. 
 Takto navrhnutá kostra ekologickej stability predpokladá aj dostatočný 
migračný koeficient. Pre potreby komplexnej ekologickej stability predpokladá aj 
dostatočný migračný koeficient. Pre potreby komplexnej ekologickej stability územia 
katastra a pre potreby návrhu interakčných prvkov v krajine bolo potrebné navrhnúť 



Územný plán obce Prenčov 

23 
LANDURBIA Banská Bystrica 

plochy (lokality) s rozptýlenou nelesnou vegetáciou, ktorá bude plniť funkciu 
interakčného prvku, protieróznu funkciu, ale aj estetickú funkciu. Plošné   
rozmiestnenie (návrh) interakčných prvkov je zobrazené na mape. 
 Návrhy sú zamerané na vytvorenie nových prvkov štruktúry krajiny, tie sú 
základom pre vytvorenie nového výzoru (obrazu) krajiny. Na základe zhodnotenia 
geosystémov vyplýva, ţe v katastri je ich zastúpenie v ekologicky významných 
segmentoch dostačujúce. 
 
 
 Pre realizáciu MÚSES-u je potrebné v území katastra obce Prenčov 
dodrţať tieto okruhy opatrení: 
a)   vytvoriť ekostabilizačné prvky v rámci potenciálnych geosystémov 
b)   ekostabilizačné opatrenia (prípadne špeciálne) 
c)   odstrániť a eliminovať účinky stresových faktorov           
 
a) V území sú uţ legislatívne chránené (CHKO Štiavnické vrchy) stanovené 

nadregionálne biocentrá – jadrové územie a biokoridory (potok Štiavnica) alebo sa 
nachádzajú v nami navrhovaných ekologicky významných sedimentoch, ktoré sú 
prevaţne v poľnohospodárskej krajine. Dosiahnutie klimaxového štádia je 
podmienené umoţnením prirodzenej sukcesie, teda ponechať a podporiť       
prebiehajúci sukcesný proces s dostatočným monitoringom.  

b) V katastri podporiť zmenu štruktúry krajiny najmä dotvorením štruktúry rozptýlenou 
nelesnou vegetáciou, zabezpečiť jej ochranu, moţná aţ ţiadúca je rekonštrukcia 
štruktúry krajiny podľa historickej krajinnej štruktúry. 
V rámci špeciálnych ekostabilizačným opatrení pri hospodárení v lesných 
komplexoch dodrţiavať opatrenia so zameraním na ochranu pôdneho fondu, 
vylúčiť holorubnú a obmedziť odrubnú formu hospodárenia. Drevinové zastúpenie 
(zloţenie) voliť v súlade s prirodzeným zastúpením. Na kontaktných zónach 
s poľnohospodárskymi pôdami dodrţiavať zákaz pasenia dobytka v lese. 

c) Keďţe v katastri z výrazných stresových faktorov sú len plochy v okolí dopravnej 
komunikácie, teda vysadiť ochranné lesné pásy pri dopravných líniách za účelom 
zníţenia hluku a úletu exhalátov z dopravy. Vzniká ešte moţnosť sledovať transfer 
kontaminantov do rastlín s cieľom vytypovania optimálnych kultúr. 

 
Všetky opatrenia majú smerovať k dostatočnej ekologickej stabilite, teda trvalo 

udrţateľného rozvoja územia katastra Prenčov. 
 
 
Miestny územný systém ekologickej stability zastavaného územia 
 
 
Vychodzím podkladom bol súčasný stav rozptýlenej nelesnej vegetácie ako 

jedného z dôleţitých prvkov súčasnej krajinnej štruktúry. Ostatné kritériá 
spracované RÚSESom okresu Ţiar nad Hronom v M 1:50 000 a MÚSESom v M 
1:10 000 sme povaţovali za smerodajné, ale pre potreby mierky 1:2 000 sme ich 
detailne nevyhodnocovali. 

 
Základným „stavebným― prvkom pri riešení MÚSESu bol biokoridor 

nadregionálneho významu potoka Štiavnica z riešenia RÚSESu okresu Ţiar nad 
Hronom. Jeho kvalita je v súčasnosti znehodnocovaná výskytom nadlimitnej 
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koncentrácie aspoň jedného z kontaminujúcich prvkov (Pb, Cd, Hg, F) z prevádzky 
komunikácie Banská Štiavnica – Hontianske Nemce, prechádzajúcej sídlom. 

 Kostru biokoridoru sme mechanicky prebrali z RÚSESu v M 1:10 000. 
Popísané sú v textovej časti v tejto mierke. Keďţe sídlo je zapojené do rozptýlenej 
krajinnej vegetácie (rôzne formy, druhy, zloţenie), pri návrhu interakčných prvkov 
sme vychádzali z tohto faktu. Jednotlivé trasy interakčných prvkov majú základ 
v riešení MÚSESu v M 1:10 000 s prispôsobením na veľkosť mierky. 
 
 Návrh rozptýlenej nelesnej zelene má cieľ spĺňať funkciu krajinotvornú, 
protieróznu, ale aj estetickú. „Pouţili― sme ju pri niektorých návrhoch interakčných 
prvkov. Návrh vychádza z domácich druhov, rastúcich v katastri. V juţnej časti sídla 
sme návrh rozptýlenej vegetácie „nepouţili― pri tvorbe interakčných prvkov, vegetácia 
by mala spĺňať viacero funkcií. Na otvorenej ploche oproti poľnohospodárskemu 
druţstvu navrhovaná plocha vegetácie (smer sever – juh) by mala plniť funkciu 
pôdoochrannú a protieróznu a navrhovaná vegetácia (smer východ – západ) by mala 
plniť funkciu produkčnú a estetickú. 
 
 Vegetácia navrhnutá v okolí poľnohospodárskeho druţstva a jeho priľahlých  
objektov by mala plniť funkciu hygienickú, izolačnú a estetickú. 
 
 V rámci mierky 1:2 000 pre potreby dotvorenia a zachovania súčasnej vysokej 
ekologickej stability v okolí sídla je nutné dodrţiavať tieto podmienky (opatrenia): 

 v území (ploche), kde súbeţne prebiehajú líniové prvky (biokoridor – potok 
Štiavnica a cestná komunikácia) riešiť stret záujmov (krajinársky a biologicky 
hodnotný prvok biokoridoru verzus nadlimitná koncentrácia – Pb, Cd, Hg, F 
v blízkosti komunikácie) 

 monitorovať sukcesný proces v okolí sídla aj v blízkej krajine 

 zvýšiť ekologickú stabilitu realizáciou navrhnutých plôch s rozptýlenou 
vegetáciou 

 v blízkosti sídla vylúčiť pasenie dobytka 

 pri poľnohospodárskych aktivitách vylúčiť chemické ošetrovanie 
poľnohospodárskych pôd, ale aj plochy blízkeho extenzívneho sadu 

 v intenzívnej poľnohospodárskej výrobe sa orientovať na výrobu krmovín. 

 vlastník, prípadne nájomca pozemkov patriacich do PPF je povinný vykonávať 
také agrotechnické opatrenia, ktoré zaručujú ochranu, zachovanie a obnovu 
prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzajú výskytu burín, 
zabraňujú znehodnoteniu a poškodeniu poľnohospodárskej pôdy. Spôsob 
vyuţívania PPF musí zodpovedať prírodným podmienkam v danom území, 
zaručujú funkčnú spätnosť prírodných procesov v krajinnom priestore a nesmie 
ohrozovať ekologickú stabilitu územia 

 osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu najlepšej kvality zaradenú podľa kódu 
BPEJ do kvalitatívne najlepších troch skupín poľnohospodárskych pôd 
nachádzajúcich sa v obci Prenčov, t.j. 5., 6. a 7. skupinu BPEJ 

 
Dodrţaním návrhu MÚSES a navrhovaných opatrení v okolí sídla sa naplní 
poţiadavka spoločnosti skvalitnenia súčasného vyuţívania územia 
s rešpektovaním krajinnoekologických daností územia sídla Prenčov.   
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12. NÁVRH KONCEPCIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO  
VYBAVENIA 

 
DOPRAVNÝ SYSTÉM OBCE 
 

Širšie dopravné vzťahy 
Obec Prenčov je napojená na nadradenú celoštátnu dopravnú sieť ako aj 

okresné mesto Banskú Štiavnicu cestou II. triedy č. 525 (II/525), ktorá začína aj končí 
na cestách medzinárodného významu: 
 V Hontianskych Nemciach (vzdialených 12 km) je začiatok tejto cesty na ceste 
I/66, ktorá je súčasťou medzinárodného ťahu E 77 sever – juh (PR – Varšava – 
Krakov – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy – Budapešť – MR). Tu končí aj cesta I. 
triedy č. 51 spájajúca túto cestu so západným Slovenskom a ČR v smere Levice – 
Nitra – Trnava – Senica – Holíč (- Hodonín – Brno). V smere na sever cesta II/525 
prechádza cez Banskú Štiavnicu (11 – 13 km) a končí na ceste I/50 v Hronskej 
Dúbrave (32 km). Cesta I/50 je tieţ medzinárodnou cestou v ťahu E 571 naprieč 
Slovenskom v smere západ – východ (Bratislava – Zvolen – Lučenec – Košice). 
Relatívne dobrá dostupnosť nadradenej cestnej siete umoţňuje priaznivé spojenie 
obce s administratívnymi centrami – okresným mesto Banská Štiavnica (cca 12 km) 
aj krajským mestom Banská Bystrica (cca 60 km) s časovou dostupnosťou 10/50 
minút (Banská Štiavnica / Banská Bystrica) automobilom, príp. 25/100 minút 
verejnou autobusovou dopravou. Dobre dostupné cestnou dopravou sú tieţ ďalšie 
okresné mestá s vyššou vybavenosťou – Krupina (22 km), Zvolen (50 km), Levice 
(45 km). 
 Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ÚPN-VÚC) 
navrhuje zlepšenie dopravnej vybavenosti aj dostupnosti stredoslovenského regiónu. 
V nadradenej dopravnej sieti je to predovšetkým výstavba a modernizácia cestného 
a ţelezničného ťahu Bratislava – Nitra / Nové Zámky – Zvolen – Košice v smere 
západ – východ a cestného ťahu E 77 Poľsko – Trstená – Banská Bystrica – Šahy- 
Maďarsko v smere sever – juh. Obe tieto medzinárodne významné trasy tangujú 
územie mikroregiónu Štiavnické vrchy a zlepšia jeho dopravnú dostupnosť z centier 
osídlenia Slovenska aj vo väzbe na zahraničie. Okresné mesto Banská Štiavnica 
podľa ÚPN-VÚC má byť napojené na celoštátnu cestnú sieť I. triedy s ohľadom na 
horský charakter prístupových ciest cestami II. triedy z kaţdého smeru. Absenciu 
takého napojenia v smere od údolia Hrona ÚPN-VÚC rieši stavebnotechnickou 
úpravou cesty III/06518 zo Ţarnovice.  
 V širších dopravných vzťahoch má pre obec malý význam väzba na 
ţelezničné trate Zvolen – Šahy alebo Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava napriek 
ich dostupnosti (obe cca 12 km) s ohľadom na ich regionálny / miestny význam 
v súčasnosti. Trate nespĺňajú poţiadavky najmä na rýchlosť a pohodlnosť osobnej 
prepravy (dlhá cestovná doba s prestupovaním). 
 V obci z cesty II/525 odbočuje cesta III/5241 v smere na Beluj – Baďan (5 – 12 
km), ktorá má tieţ len miestny význam. Prispieva k lepšej dostupnosti okresného 
mesta autobusovou dopravou, pretoţe spoje z / do tohto smeru zostávajú v centre 
Prenčova. 
 Pre individuálnu automobilovú prepravu sú najbliţšie čerpacie stanice (príp. 
tieţ opravárenské zariadenia) v Banskej Štiavnici a v Hontianskych Nemciach 
s obmedzenou – dennou pracovnou dobou. 
 Nemotoristická doprava pešia má v širších väzbách zastúpenie v turistickom 
chodníku v smere na Sitno (Kmeťov chodník), samostatné cyklistické cestičky sa 
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toho času nebudujú – pohorie Štiavnických vrchov a jazier však dáva predpoklady 
ich rozvoja. Koncepcia trás pešej a cyklistickej dopravy musí byť koordinovaná 
a realizovaná z úrovne mikroregiónu. 
 

Komunikačná sieť obce 
Kostrou komunikačnej siete je priebeţná cesta II/525, ktorá prechádza obcou 

v dĺţke cca 2 km. Z nej odbočuje západný smerom na Beluj cesta III/5241. Rozvoj 
miestnej komunikačnej siete obmedzuje údolná poloha obce na pravej strane potoka 
Štiavnica. Rozšírenie obce aj na ľavú stranu potoka je limitované jednostrannou 
výstavbou pozdĺţ súbeţnej miestnej komunikácie spojenej s cestou II/525 dvoma 
mostami a pešími lavicami. Tieto významnejšie komunikácie obce dopĺňajú miestne 
komunikácie k trom bytovkám RD ako aj prístup do hospodárskeho areálu RD na 
juhu obce a nová miestna komunikácia k rodinným domom v severnej časti, ktorá je 
spojnicou ciest II/525 a III/5241 v súbehu – nad  pôvodným mlynským náhonom 
vyúsťujúcim do potoka Čistá voda. V severozápadnej časti obce na ľavej strane 
potoka Štiavnica je navrhnutá nová lokalita rodinných domov sprístupnená 
zokruhovanou miestnou komunikáciou. Vozidlové komunikácie dopĺňajú chodníky 
a samostatné pešie cestičky. V súbehu s cestou II/525 je chodník na západnej strane 
oddelený od cesty horizontále (priekopou) aj výškovo. Chodník je navrhnutý ako 
zjazdný (ukľudnená cestička) s prioritou chodcov. Samostatné cestičky sprístupňujú 
najmä oba kostoly a cintoríny (rím.kat. kostol s dvomi schodiskami), príp. objekty na 
ľavej strane potoka Štiavnica pešími lavicami. 

Podľa urbanisticko-dopravnej funkcie dopravný koncept v súlade s STN 73 
6110 člení miestnu komunikačnú sieť nasledovne: 

 zberné miestne komunikácie (funkčnej tr. B2) 

 obsluţné miestne komunikácie (funkčnej tr. C2, C3) 

 nemotoristické ukľudnené komunikácie (funkčnej tr. D1) 

 samostatné pešie komunikácie a priestranstvá (funkčnej tr. D3) 

 účelové komunikácie 
 

 Zberné komunikácie (kategória MZ) 
V sídelnom útvare zbernú komunikáciu s funkciou dopravnou – obsluţnou 
predstavuje prieťah cesty II/525 (funkčná tr. B2). Výhľadová intenzita 
automobilovej dopravy na tejto ceste je stanovená podľa predpokladaného 
trendu nárastu dopravnej intenzity na cestnej sieti II. triedy SR (prognóza 
Slovenskej správy ciest Bratislava zo sčítania dopravy v r.. 1995 s pouţitím 
priemerných rastových koeficientov pre cestnú sieť II. triedy): 

 
      Intenzita dopravy (RPDI – stav / výhľad) na ceste II/525 

II/525 – 
sčítací úsek 

č. 
druh MV 

RPDI (vozidiel / 24 h) v roku 

1990 1995 2000 2015 

92538 
Prenčov – 

H. Nemce 

T 
O 
M 

332 
331 
16 

239 
311 
17 

239 
364 
19 

320 
569 
29 

S 679 567 622 918 
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92520 
Prenčov – 

Sv. Anton 

T 
O 
M 

246 
357 

7 

157 
396 
3 

157 
463 

3 

210 
725 

5 

S 610 556 623 940 

 
       Vysvetlivky k tabuľke: 

 rozhraním sčítacích úsekov na ceste II/525 je kriţovatka s cestou III/5241 (v 
centre obce) 

 RPDI = ročný priemer dennej intenzity dopravy podľa druhu motorových vozidiel 
(MV): 
T = ťaţké MV, O = osobné MV, M = motocykle, S = súčet motorových vozidiel 

 
Predikcia vývoja dopravnej záťaţe na ceste II/525 predpokladá v rokoch 1995 – 2000 
nárast celkového počtu  motorových vozidiel o cca 10 -  12 %, v rokoch 2000 – 2015 
o cca 48 – 51 %, teda stúpajúci trend rastu intenzity dopravy, pričom prognózna 
metóda pomocou rastových koeficientov podľa jednotlivých druhov motorových 
vozidiel predpokladá prudší nárast osobných motorových vozidiel, a tak oproti 
skutočnosti v roku 1990 intenzita dopravy v smere na sever – k spádovému 
(okresnému) mestu Banská Štiavnica, bude nepatrne vyššia. Podiel ťaţkých vozidiel 
v dopravnom prúde predstavoval v roku 1995 (rok posledného sčítania dopravy na 
cestnej sieti SR) 42/28 %, v prognózovom roku 2015 podiel „T― poklesne na 35/22 %. 
 
Pre prognóznu dopravnú záťaţ stanovujeme aj s ohľadom na stiesnené podmienky 
dopravného priestoru pre prieťah cesty intravilánom obce minimálnu normovú 
kategóriu (pre šírkové usporiadanie cesty) MZ 9/60 (50) so šírkou jazdných pruhov 
2x3,50 m – 2x0,50 m vodiace prúţky s funkciou odvodňovacích prúţkov pozdĺţ 
zvýšených obrubníkov (priľahlých chodníkov). Vozovku šírky 7,0 m je potrebné 
v miestach zastávok autobusovej dopravy rozšíriť o zastávkové pruhy v šírke 3,50 m 
vrátane vjazdových a výjazdových klinov (nábehov). V extraviláne obce navrhujeme 
kategóriu cesty II/525 – C 9,5/70. 
 

 Obslužné komunikácie (kategória MO) 
V zmysle STN 73 6110 navrhujeme ako obsluţnú miestnu komunikáciu prieťah 
cesty III/5241 intravilánom obce s funkčnou triedou C2. Stavebnotechnické 
podmienky, ako aj spôsob zastavania tejto cesty predurčujú návrh kategórie MO 
8/30 dvojpruhová obojsmerná komunikácia s jednostranným chodníkom. 
V extraviláne obce navrhujeme kategóriu cesty III/5241 – C 7,5/50. 
Ostatné miestne komunikácie prístupové k novým rodinným domom v severnej 
časti obce (spojovacia komunikácia ciest II/525 a III/5241 nad pôvodným 
mlynským náhonom, miestna komunikácia pozdĺţ potoka Čistá voda v smere na 
SZ (Krajčov vŕšok) a miestne komunikácie, ktoré pokračujú ako účelové, majú 
v súbehu s vozovkou chodník (jednostranný) a sú obsluţné funkčnej triedy C3. 

 

 Nemotoristické komunikácie (funkčnej skupiny D) 
V zmysle STN 73 6110 navrhujeme etapovité postupné prebudovanie 
existujúcich obsluţných komunikácií (s preferenciou motorovej dopravy) na sieť 
ukľudnených komunikácií funkčnej triedy D1 s preferenciou pešieho pohybu 
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(obytné ulice). Tento návrh znemená dopravné ukľudnenie sídelného útvaru 
s ohľadom na pásový charakter obce pozdĺţ ciest II/525 a III/5241. V úzkom  
dopravnom priestore týchto ciest je dopravnou prevádzkou (aj keď relatívne 
slabej intenzity) dotknutá prevaţná časť obytného územia obce a tak návrh 
ostatnej miestnej komunikačnej siete ako ukľudnených komunikácií eliminuje 
tento nepriaznivý stav. Návrh nevylučuje motorovú dopravu z týchto komunikácií, 
určuje ale zásadu prednosti pešej a cyklistickej dopravy pred dynamickou 
dopravou, ktorej rýchlosť je na týchto komunikáciách stanovená na macimálne 
20 km/hod. („Tempo 20―). V podmienkach obce Prenčov to pre uţívateľov 
motorovej dopravy neznamená prakticky ţiadnu ujmu (stratu času) – prispieva 
však k dopravnej pohode a bezpečnosti všetkých uţívateľov týchto komunikácií. 
Z hľadiska stavebnotechnického tento typ miestnych komunikácií dovoľuje 
variabilnejšie usporiadanie dopravného (uličného) priestoru týchto komunikácií 
s vyuţitím  disponibilných plôch aj pre komunikačnú zeleň, zachovanie vzrastlých 
stromov v uličnom profile (zúţením komunikácie na jednopruhovú), vytvorenie 
parkovacích miest pri objektoch vybavenosti a pod.). riešenie pešieho 
a cyklistického pohybu v jednej výškovej úrovni  s vozovkou pre motorové vozidlá 
umoţňuje bezbariérové pohyby naprieč komunikáciou (absencia zvýšených 
obrubníkov) a uprednostnenie dláţdených povrchov týchto komunikácií 
umoţňuje estetizáciou uličných plôch s farebným rozlíšením funkčných plôch 
(jazdných a peších pásov, parkovacích stojísk atď.) Riešenie je obdobné ako 
v peších zónach miest s obsluţnou motorovou dopravou. 
Funkčne diferencovaná komunikačná sieť obce je zrejmá z grafickej časti (podľa 
legendy dopravného návrhu). 
Postupné prebudovanie miestnej komunikačnej siete na ukľudnené komunikácie 
„mestského typu― predpokladá vybudovanie uličnej kanalizácie, príp. dokonalé 
povrchové odvedenie daţďovej vody do súbeţných vodných tokov.  
Samostatné pešie komunikácie s vylúčenou motorovou dopravou (funkčnej triedy 
D 3 – pešie cestičky), príp. spoločné pešie a cyklistické cestičky (funkčnej triedy 
D 3 + D 2) prakticky nenavrhujeme. Výnimku tvoria chodníky pozdĺţ cesty II/525, 
ktoré sa zvýšeným obrubníkom dotýkajú odvodňovacieho prúţku vozovky. 
Zvýšený chodník na západnej strane cesty II/525 je určený aj pre obsluţnú 
automobilovú dopravu (zjazdný chodník) – v zmysle STN 73 6110 č. 31, teda 
ukľudnená komunikácia funkčnej triedy D1. Samostatné pešie komunikácie sú 
ešte chodníky navrhovaných parkových úprav pri kriţovatke ciest II/525 x 
III/5241, pri občianskej vybavenosti v juţnej časti obce a schody sprístupňujúce 
rím.kat. kostol priamo od cesty II/525. Významnou pešou cestičkou je turistický 
chodník Andreja Kmeťa na Sitno. 

 

 Účelové komunikácie 
Sprístupňujú plochy a objekty špeciálnej funkcie (poľnohospodárske a lesné 
plochy) a navrhujú sa podľa technických odborných noriem. Komunikačná sieť 
sídelného útvaru je navrhnutá tak, aby bol dodrţaný hierarchický a funkčný 
systém dopravnej prevádzky na týchto komunikáciách, najmä aby sa obmedzil, 
príp. vylúčil tranzit vozidiel z účelových komunikácií cez obytné územie sídla. 

 
  Verejná hromadná doprava 
  Aj pre návrhové obdobie sa uvaţuje s autobusovou verejnou hromadnou 
dopravou, ktorá vyuţíva cesty II/525 a III/5241. Zastávky autobusovej dopravy sú 
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navrhnuté v centrálnej a juţnej časti obce s väzbou na sústredené objekty občianskej 
vybavenosti.   
 
Pešia dostupnosť zastávok vyhovuje max. hraničnej dostupnosti (do 600 m). 
Lokalizáciu zastávok autobusovej dopravy ovplyvnila aj priestorová disponibilita 
uličného profilu v daných častiach obce. Počet spojov a smerovanie autobusových 
liniek musí zodpovedať hospodárskemu a dopravnému rozvoju regiónu. 
 
 Statická doprava 
 V podmienkach obce je potrebné vybudovať parkovacie plochy pri objektoch 
občianskej vybavenosti a v kapacite podľa STN 736110 (čl. 193 – 196) za 
predpokladu stupňa automobilizácie 1:3,0 pre navrhované obdobie r. 2015, 
miestneho významu riešeného územia a minimálneho vplyvu individuálnej 
automobilovej dopravy s ohľadom na pešiu dostupnosť cieľov dopravy. Návrh siete 
„ukľudnených komunikácií― umoţňuje variabilne vytvárať parkovacie miesta podľa 
aktuálnych poţiadaviek (meniacich sa) funkčných objektov vyţadujúcich parkovacie 
miesta. Významnejšie (stabilné) parkovacie nároky vyţadujú najmä oba kostoly 
s cintorínmi. Obmedzené parkovacie moţnosti tu predstavujú parkovacie miesta ako 
súčasť dopravného priestoru ukľudnených komunikácií. 
 
 Dopravné zariadenia 
 Servisné a opravárenské sluţby pre motoristov ako aj čerpacie stanice 
pohonných hmôt na území obce nenavrhujeme. Tieto sluţby poskytujú zariadenia 
v Banskej Štiavnici a v Hontianskych Nemciach. 
 
 
 
ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE 
 
 Zásobovanie elektrickou energiou 
 
 Projektové podklady 
 Pri spracovaní prieskumov a rozborov boli k dispozícii nasledovné podklady: 

 vlastné prieskumy a rozbory 

 konzultácia na SSE OPA Banská Štiavnica 

 urbanistický návrh rozvoja obce 
 

Širšie vzťahy 
 Záujmovým územím prechádza 22 kV VN vzdušné vedenie a to linka č. 330, 
z ktorej sú do katastrálneho územia SÚ Prenčov prevedené VN 22 kV vzdušné 
prípojky. 
 
 Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou 
 Riešený sídelný útvar Prenčov je zásobovaný elektrickou energiou z 22 kV 
vzdušnej linky č. 330 a to vzdušnými prípojkami v smere do sídelného tvaru. Tieto 
prípojky sú ukončené stoţiarovými trafostanicami TSB 400 s prevodom 22 kV/0,4 kV, 
ktoré cez vzdušnú a kábelovú sieť zabezpečujú dodávku elektrickej energie priamo 
k odberateľom. Podľa vyjadrenia SSE OPA Banská Štiavnica sú stoţiarové 
trafostanice v obci plne vyťaţené a pre ďalší rozvoj obce bude nutné vybudovať 
ďalšie zahusťovacie trafostanice s nevyhnutnou NN sekundárnou sieťou a VO. 
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           Súčasný inštalovaný výkon v trafostaniciach: 
č.  názov   lokalita výkon   typ 

kVA 
______________________________________________ 
1. TS 1   obec  250  stoţ. 
2. TS 2   obec  250  stoţ. 
3. TS PD   PD Sitno    400  stoţ. 
______________________________________________ 
SPOLU     900 kVA 
 
 Sekundárne rozvody NN sú prevedené systémom napätí 3 x 400/230 V. 
Rozvody NN sekundárnej vzdušnej siete sú zrealizované holými vodičmi AlFe do 70 
mm2 na betónových podperných bodoch. V krátkych úsekoch je táto sieť 
zakáblovaná a to závesnými káblami na jestvujúcich betónových podperných 
bodoch. Prebehla rekonštrukcia NN sekundárnej vzdušnej siete na dolnom konci 
obce a v budúcnosti bude nutné pokračovať v začatej rekonštrukcii v hornej časti 
obce. Táto rekonštrukcia zlepšila celkový stav NN sekundárnej siete, jej 
bezporuchovosť a stanovenú kvalitu (dovolený úbytok napätia). 
 
 Vonkajšie osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami, ktoré sú osadené na 
podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom. Rozvod VO je prevedený 
vodičom AlFe do 25 mm2. Spínanie osvetlenia je riešené prostredníctvom skrine 
RVO od trafostanice. 
 
 Ochranné pásma 
 Ochranné pásma 22 kV vedenia: 10 m na kaţdú stranu od krajného vodiča. 
 
 Energetická bilancia riešeného územia 
 Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sa pri návrhu zásobovania 
elektrickou energiou vychádzalo z predpokladu, ţe prevaţná časť IBV bude 
vyuţívaná komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu TÚV elektrickou energiou, 
v menšom mnoţstve tuhé palivá a skvapalnený propan-butan. Navrhovanú IBV sme 
zaradili do kategórie „C― so súčasným príkonom na jednu bytovú jednotku cca 30 kW 
pri komplexnej elektrifikácii. Celkovú potrebu elektrickej energie pre objekty 
občianskej vybavenosti a komunálnu spotrebu sme stanovili z podielu odberu 
účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých objektov na maximálnom dennom 
odbere riešeného územia a to v závislosti na jednotlivých objektov a podľa merných 
účelových jednotiek jednotlivých druhov vybavenosti podľa „Pravidiel pre elektrizačnú 
sústavu č. 2―. 
 
Navrhované domy IBV: (výpočet bol prevedený podľa STN 33 2130 Z2) 
 
1.    Lokalita PRENČOV SEVER – 30 domov IBV 
Sbyt 1v = 30 x 30 kW/b.j. = 900 kW 
Sbyt s = 900 x 0,35 = 315 kW 
 
Obchody a sluţby  3000 m2: 
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SOV i= 3000 x 35 = 105 kW 
SOV s= 105 x 0,6 = 63 kW 
 
Komunálna spotreba: 
Skom = 3 kW 
 
Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom 630 kVA: 
 
              Sbyt s + SOV s + Skom         315 + 63 + 3         381 
NC S = ----------------------------- = ---------------------- = ----------- = 0,73 = 1 ks  

                   s.cos .0,85                      525                525 
 
 
2.    Lokalita PRENČOV – NOVÁ ULICA (Na štrát) – 13 domov IBV 
Sbyt 1v = 13 x 30 kW/b.j. = 390 kW 
Sbyt s = 390 x 0,42 = 163,8 kW 
 
Amfiteáter 700 m3: 
SOV i = 700 x 35 = 24,5 kW 
SOV s = 24,5 x 0,8 = 16,7 kW 
 
Komunálna spotreba: 
Skom = 5 kW 
 
Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom 250 kVA: 
 
               Sbyt s + SOV s + Skom          164 + 17 + 5         186 
NC S = ------------------------------- = --------------------- = ---------- = 0,89 = 1 ks 

                   s.cos .0,85                       208                208 
 
 
3.    Lokalita PRENČOV – JUH /Cigánsky rad/ - 13 domov IBV 
Sbyt 1v = 13 x 30 kW/b.j. = 390 kW 
Sbyt s = 390 x 0,42 = 163,8 kW 
 
Centrum podnikateľských aktivít 6600m3: 
SOV i = 6600 x 25 = 165 kW 
SOV s = 165 x 0,8 = 132 kW 
 
Komunálna spotreba: 
Skom = 4 kW 
 
Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom 400 kVA: 
 
             Sbyt s + SOV s + Skom          164 + 132 + 4          300   
NC S = ------------------------------- = ---------------------- = ------------ = 0,9 = 1 ks 

               s.cos .0,85                           334                  334 
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Z uvedených výpočtov, prieskumov a rozborov, ako i rokovania na SSE OPA 
Banská Štiavnica a následne prevedenej analýzy jestvujúceho stavu energetických 
zariadení, ich kapacít a prenosových moţností je zrejmé, ţe súčasný stav 
prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je kapacitne plne vyťaţený a ďalšie 
poţiadavky na potrebný elektrický príkon bude moţné riešiť len vybudovaním nových 
energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN siete.  
 V lokalite PRENČOV SEVER bude nutné pre navrhnutý počet 30 rodinných 
domov s občianskou vybavenosťou vybudovať novú murovanú trafostanicu 
s výkonom transformátora 630 kVA. Pre túto trafostanicu sa vybuduje nová VN 22 kV 
vzdušná prípojka vodičmi AlFe 42/7, ktorá sa pred trafostanicou zakábluje. Z tejto 
trafostanice sa vybudujú NN sekundárne rozvody a to NN káblami typu AYKY do 240 
mm2 vedenými v zemi popri cestných komunikáciách do prípojkových 
a rozpojovacích skríň objektov IBV a OV s prepojením na jestvujúcu NN sekundárnu 
vzdušnú sieť. 
 V lokalite PRENČOV NOVÁ ULICA sa pre navrhovaný počet 13 rodinných 
domov s občianskou vybavenosťou (amfiteátrom) vybuduje nová stoţiarová 
trafostanica s výkonom transformátora 250 kVA. Pre túto trafostanicu sa vybuduje 
nová VN 22 kV vzdušná prípojka vodičmi AlFe 42/7. Z tejto trafostanice sa vybudujú 
NN sekundárne rozvody a to NN káblami typu AYKY do 240 mm2 vedenými v zemi 
popri cestných komunikáciách do prípojkových a rozpojovacích skríň objektov IBV 
a OV OV s prepojením na jestvujúcu NN sekundárnu vzdušnú sieť.  
 V lokalite PRENČOV JUH bude nutné pre navrhovaný počet  13 rodinných 
domov s občianskou vybavenosťou s centrom podnikateľských aktivít vybudovať 
novú murovanú trafostanicu s výkonom transformátora 400 kVA. Pre túto trafostanicu 
sa vybuduje nová VN 22 kV vzdušná prípojka vodičmi AlFee 42/7, ktorá sa pred 
trafostanicou zakábluje.  Z tejto trafostanice sa vybudujú NN sekundárne rozvody 
a to NN káblami typu AYKY do 240 mm2 vedených v zemi popri cestných 
komunikáciách do prípojkových a rozpojovacích skríň objektov IBV a OV 
s prepojením na jestvujúcu NN sekundárnu vzdušnú sieť.  
 Ďalej bude nutné zvýši výkony jestvujúcich stoţiarových trafostaníc a to 
trafostanice TS 1 „Stred― na 400 kVA. Z tejto trafostanice bude zásobovaný 
elektrickou energiou viacúčelový objekt občianskej vybavenosti v centre, ako aj nové 
rodinné domy IBV v prelukách v počte 7 rodinných domov IBV. 
 Trafostanicu TS 2 „Pri bytovkách― bude nutné preloţiť mimo trasu navrhovanej 
prístupovej komunikácie a zrekonštruovať ju na výkon transformátora 400 kVA pre 
navrhovaný rozvoj IBV a občianskej vybavenosti  určený na komplexnú elektrifikáciu 
s poţadovaným príkonom cca 190 kW. 
 Rekreačnú zónu PRENČOV JUH s prírodným kúpaliskom a sociálnym 
zázemím s občerstvením navrhujeme zásobovať elektrickou energiou NN káblovým 
zázemným vývodom v dĺţke cca 600 m z trafostanice TS PD pre predpokladaný 
príkon 35 kW. 
 
Prehľad jestv. a navrhovaných trafostaníc: 
č.  názov  lokalita  stav návrh  typ 

kVA  kVA   
_____________________________________________________ 
1. TS 1  obec   250 400  stoţ. 
2. TS 2  obec   250 400  stoţ. 
3. TS PD PD Sitno  400 400  stoţ. 
4. TS 3  NOVÁ ULICA  250  stoţ. 
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5. TS 4  SEVER        630 murovaná 
6. TS 5  JUH         400 murovaná 
SPOLU                                                2480 kVA 
 

 Zásady zásobovania elektrickou energiou 
 Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou 
a predpokladaným vypočítaným nárastom potreby elektrickej energie v riešenom 
území z dôvodu ďalšej urbanizácie a intenzifikácie riešeného územia bude nutné: 

 vybudovať nové zahusťovacie trafostanice a to TS 3 s výkonom transformátora 
250 kVA, TS 4 s výkonom transformátora 630 kVA a TS 5 s výkonom 400 kVA, 
pričom trafostanice TS 4 a TS 5 budú v murovanom prevedení 

 vybudovať nové vzdušné VN 22 kV prípojky linky č. 330 pre novonavrhovanú 
zahusťovaciu stoţiarovú trafostanicu TS 3 a dve murované trafostanice TS 4 
a TS 5, ktoré budú pripojené káblovými prípojkami suchými káblami AXEKVCEY 
do 70 mm2 

 zvýšiť výkony jestvujúcich stoţiarových trafostaníc TS 1 a TS 2 na 400 kVA, 
pričom trafostanica TS 2 sa preloţí mimo navrhovanú prístupovú komunikáciu 

 NN sekundárne vývody z trafostaníc riešiť s jestvujúcimi rekonštruovanými 
vzdušnými vedeniami, a to dvojpoťahmi s prierezom vodičov do 4 x 70 mm2, 
zemnými káblami AYKY do 240 mm2 a závesnými káblami 1-AES 4 x 95 + 25 
mm2 

 NN sekundárnu sieť v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zástavbe a OV 
prevádzať zemnými káblami typu AYKY do 240 mm2 uloţenými v zemi popri 
cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať 
slučkovaním cez prípojkové skrine objektov s moţnosťou dosiahnutia 
dvojcestného zásobovania 

 Rekreačnú zónu PRENČOV JUH s prírodným kúpaliskom a sociálnym zázemím 
zásobovať NN káblovým zemným vývodom v dĺţke cca 600 m z trafostanice TS 
PD 

 Vonkajšie osvetlenie bude riešené výbojkovými svietidlami, ktoré sú osadené na 
podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom, resp. 
v novourbanizovaných lokalitách na samostatných oceľových stoţiaroch 
s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25 mm2. Spínanie osvetlenia bude 
riešené prostredníctvom skrine RVO od trafostaníc prepojených na centrálny 
impulz obce 

 

Zásobovanie plynom 
 

Súčasný stav v zásobovaní plynom 
Riešený sídelný útvar Prenčov nie je v súčasnosti plynofikovaný. SPP 

neuvaţuje s plynofikáciou obce v návrhovom období, avšak aj napriek tomu si obec 
dala vypracovať Generel plynofikácie, kde bola vyčíslená efektívnosť a ekonomická 
návratnosť predmetnej investície. 
 V tomto genereli sa uvaţuje s plynofikáciou obce a to STL plynovodom 
z Banskej Štiavnice. Táto plynofikácia mala byť zdruţenou investíciou s obcou Sv. 
Anton a SSP. 

Druhou moţnosťou pripojenia obce na trasu plynovodu je predĺţenie STL 
plynovodu z obce Hontianske Nemce. Pre túto alternatívu bude nutné spracovať 
samostatný generel plynofikácie. 

 V prípade zamietnutia dodávky plynu zo strany SPP je navrhnutý 
spôsob vykurovania na princípe biomasy. 
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 Telekomunikácie 
 
 Súčasný stav 
 Riešené územie SÚ Prenčov patrí do tranzitného telefónneho obvodu TTO 
Banská Bystrica s uzlovým telefónnym obvodom UTO Banská Štiavnica a miestnym 
telefónnym obvodom MTO Prenčov. V samostatných dvoch mobilných objektoch je 
osadená telefónna ústredňa. Podľa nového územného členenia patrí riešené územie 
do sekundárneho digitálneho centra Banská Bystrica a primárneho centra Zvolen, 
s riadiacou digitálnou ústredňou HOST Zvolen. 
 Ústredňa MTO je napojená diaľkovým telekomunikačným káblom Banská 
Štiavnica – Prenčov. Z tejto ústredne je vyvedený nový telekomunikačný kábel mts, 
ktorý je vedený zemou vedľa hlavnej cesty cez celý SÚ. Z tohto kábla je v riešenom 
území vybudovaná kábelová telefónna vzdušná sieť, ktorá je v dobrom technickom 
stave. Jednotlivý účastníci sú pripojení prípojkami cez ÚR. V minulom roku bolo 
zriadených 51 nových účastníckych staníc. 
 
 
 Návrh rozvoja telekomunikačných sietí a zariadení 
 Rozvoj telekomunikačných zariadení bude vychádzať z predpokladanej 60 % 
telefonizácie bytov a 100 % podielu podnikateľských staníc v rámci SR. 
Telekomunikácia bytov bude kategorizovaná podľa veľkosti sídla a jej limitné hodnoty 
sú u sídiel do 5000 obyvateľov – 33 %. 
 
 
 Hustota telefónnej siete r. 2015: 
 
               počet bytov x telef. hustota          260 x 60 
HTP = ------------------------------------------ = ---------------- = 156 
                                 100                                 100             ====  
 
 
              260 
HTS = ---------- x 100 = 36,88 % 
              705 
 
 
 Môţeme konštatovať, ţe pokrytie poţiadaviek na zariadenie nových  
telefónnych prípojok a rozšírenie poskytovaných telekomunikačných sluţieb bude 
moţné zrealizovať v plnom rozsahu po dokončení začatej rekonštrukcie mts, čím sa 
plne uspokojí dopyt jednak na zariadenie nových bytových staníc a jednak staníc 
podnikateľských s moţnosťou nadštandardných telekomunikačných sluţieb. Tento 
nárast účastníckych staníc si vyţiadala dobudovať miestnu telefónnu sieť mts 
a vybudovať novú mts v novourbanizovaných lokalitách v severnej a juţnej časti 
obce. Mts bude aj naďalej budovaná klasickou technológiou pomocou káblov Cu 
s vyuţitím zdruţovacích zariadení PCM 4, 10, ktoré umoţňujú aţ desaťnásobné 
vyuţitie párov v MTS bez vzájomného obmedzovania účastníkov. Rýchlosť 
telefonizácie je daná technickými moţnosťami a bude ju určovať samotná potreba 
urbanizovaných častí riešeného územia na nové telefónne prípojky, ako aj potreba 
skvalitnenia procesu a rozšírenie moţností vyuţívania tejto siete na sluţby ako sú 
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telefax, bureaufax, teletext a videotext a verejná dátová a parketová sieť na prenos 
dát a sluţby ISDN. 
 
 Je nutné ďalej rozširovať prenosovú sieť budovaním nových káblových sietí, 
objektov a sluţieb. Rozvoj miestnych telefónnych sietí sa po roku 1996 značne 
urýchlil rozsiahlym nasadením nasadením perspektívnych technológií zaloţených na 
optických vláknach vedených aţ k zákazníkovi a na rádiových fixných a mobilných 
sieťach. Príprava na vyuţitie týchto moderných technológií bola započatá začiatkom 
roku 1995. Prevaţná časť mts siete však bude stále budovaná klasickou 
technológiou pomocou káblov Cu s vyuţitím zdruţovacích zariadení pre viacnásobné 
vyuţitie párov. Veľký dôraz je poloţený na obnovu nevyhovujúcich hliníkových 
káblov. 
 
 Pri investičnej výstavbe je potrebné dodrţať ochranné pásmo 
telekomunikačných vedení. Ochranné pásmo diaľkových a spojovacích vedení je 1,5 
m na kaţdú stranu od trasy ich uloţenia, 3 m do výšky a 3 m do hĺbky od úrovne 
terénu. Ochranné pásmo miestnych telefónnych vedení je 1 m od trasy ich pokládky. 
Ochranné pásma sú vymedzené a charakterizované vo vyhláške č. 111/64 Zb. 
v prípade realizácie akcie spojených so zemnými prácami sa doporučuje vţdy 
konkrétnu akciu prejednať s príslušným OTS ST vo Zvolene, ktorý vydá svoje 
vyjadrenie aj s podmienkami realizácie. 
 

 rekonštruovať a rozšíriť nevyhovujúcu miestnu telefónnu sieť v intenzifikovaných 
lokalitách metalickými káblami zemnou úloţnou kabeláţou 

 vybudovať novú miestnu telefónnu sieť zemnou úloţnou kabeláţou metalickými 
káblami v nonourbanizovaných lokalitách 

 
Návrh riešenia 

 Rýchlosť telefonizácie bude daná technickými moţnosťami a bude ju určovať 
samotná potreba urbanizovaných častí riešeného územia na nové telefónne prípojky, 
ako aj potreba skvalitnenia prenosu a rozšírenie moţnosti vyuţívania tejto siete na 
sluţby ako  sú telefax, bureafaxu, teletextu a videotextu a verejnej dátovej 
a parketovej siete na prenos dát. Trasa nových kábelových rozvodov bude 
v prevaţnej miere vedená popri nových cestných a peších komunikáciách zemnou 
úloţnou kabeláţou. Vstupy do nových objektov budú riešené pomocou vstupných 
šácht. V objektoch HBV budú zriadené sústreďovacie body. Objekty výstavby IBV 
a samostatne stojace RD alebo dvojdomy budú riešené napojením na navrhovanú 
mts z ÚR kábelovými prípojkami do telekomunikačných skriniek osadených 
v predzáhradkách. Miestna telefónna sieť bude riešená zemnými úloţnými káblami 
štvorkovej konštrukcie. Káble sa ukončia na LSA-PLUS páskach. V súlade 
s celoštátnymi koncepciami je nutné uvaţovať s rozvojom telekomunikačnej siete 
v riešenom území na najvyššej kvalitatívnej úrovni, ako základný predpoklad rozvoja. 
 Pri investičnej výstavbe je potrebné dodrţať ochranné pásmo 
telekomunikačných vedení. Ochranné pásmo diaľkových a spojovacích vedení je 1,5 
m na kaţdú stranu od trasy ich uloţenia, 3 m do výšky a 3 m do hĺbky od úrovne 
terénu. Ochranné pásmo miestnych telefónnych vedení je 1 m od trasy ich pokládky. 
Ochranné pásma sú vymedzené a charakterizované vo vyhláške č. 111/64 Zb. 
V prípade realizácie akcie spojených so zemnými prácami sa doporučuje vţdy 
konkrétnu akciu prejednať s príslušným OTS ST vo Zvolene, ktorý vydá svoje 
vyjadrenie aj s podmienkami realizácie. 
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 rekonštruovať a rozšíriť nevyhovujúcu miestnu telefónnu sieť v intenzifikovaných 
lokalitách metalickými káblami zemnou úloţnou kabeláţou 

 vybudovať novú miestnu telefónnu sieť zemnou úloţnou kabeláţou metalickými 
káblami v novourbanizovaných lokalitách  

 

VODNÉ TOKY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
 

 Zásobovanie vodou 
 Obec Prenčov má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť. Obec je zásobovaná 
pitnou vodou z vlastných zdrojov – prameňov. Pramene „Mesiac Kameň― a „Na 
poliach― sa nachádzajú severne nad obcou. Prívodným potrubím z prameňov je voda 
dopravovaná do podzemného vodojemu 2 x 100 m3. Prítok vody do vodojemu je 
gravitačným spôsobom. 
 Zásobovanie obce pitnou vodou je potrubím PVC DN 90, 110, 160 mm 
celkovej dĺţky 4,907 m. z vodojemu je voda dopravovaná do spotrebiska gravitačným 
spôsobom.  Rozvodná vodovodná sieť v obci je kombinovaná, to znamená vetvová 
a zaokruhovaná. Na trase vodovodu sú zabudované podzemné protipoţiarne 
hydranty, ktoré spĺňajú aj funkciu kalozvozov a vzdušníkov. K jednotlivým rodinným 
domom a objektom občianskej vybavenosti sú na trase vodovodu vybudované 
vodovodné prípojky z rúr PE DN 25 mm. Za jednotlivým odbočkami sa nachádzajú 
uzavieracie šupátka so zemnou súpravou. Meranie spotreby vody má kaţdý majiteľ 
prípojky vriešené individuálne. Trasa obecného vodovodu je vedená krajnicou 
komunikácií alebo rastlým terénom. 
 Tlakové pomery v zásobovacom potrubí obecného vodovodu sú vyhovujúce. 
 Kvalita vody vo vodných zdrojoch zodpovedá STN 830611 – Pitná voda. 
Dezinfekcia vody je zabezpečená vo vodojeme chlorovacím dávkovačom DU-2. 
 Odpad z vodojemu je z rúr PVC DN 200 mm a vyústený je do Štiavnického 
potoka. 
 Prameň „Mesiac Kameň― sa nachádza na kóte 376 m n.m. 
 Prameň „Na poliach― sa nachádza na kóte 483 m n.m. Na trase prívodu do 
vodojemu je urobené 2x prerušenie tlaku prerušovacou šachtou. 
 Podzemný vodojem 2 x 100 m3 sa nachádza na kóte 345 m n.m.  
 Vodné zdroje – pramene sú oplotené v rozsahu I. PHO. Tak isto je urobené aj 
oplotenie vodojemu a prístupová cesta k vodojemu. 
 V obci sa nachádzajú pri jednotlivých rodinných domoch aj miestne studne. 
Voda z týchto studní nie je vyhovujúca na pouţívanie pre pitné účely. Kvalita vody 
v studniach nezodpovedá príslušným STN. Kvalita vody v studniach je znehodnotená 
presakovaním splaškových vôd zo ţúmp, septikov a hospodárskych objektov do 
podloţia vodonosnej vrstvy. 
 Koncepcia zásobovania obce pitnou vodou bola vytvorená na základe 
poţiadavky obce, aby trasa vodovodného potrubia prechádzala aj územím, kde sa 
uvaţuje sa výstavbou nových rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti. 
Navrhuje vybudovať zaokruhovanie zásobovacieho vodovodu v miestach podľa 
zakreslenia v situácii. 
 Zásobovací vodovod v obci je vybudovaný tak, ţe v území, kde sa uvaţuje 
s výstavbou nových rodinných domov, je vedená trasa miestneho vodovodu. 
 

 Výpočet potreby vody: 

 k roku 1999: 
Počet obyvateľov 616. Potreba vody 150 l/os/d. 
Potreba vody pre občiansku vybavenosť 20 l/os/d. 
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Súčiniteľ dennej nerovnomernosti kd = 1,5. 
Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti kh = 1,8. 
Qp = 616obyv x (150 + 20) l/os/d = 104,72 m3/d = 1,21 l/s  
Qm = Qp x kd = 1,21 l/s x 1,5 = 156,82 m3/d = 1,21 l/s 
Qh = Qm x kh = 1,81 l/s x 1,8 = 281,66 m3/d = 3,26 l/s 
Potreba vody na rok Qr = 38,222 m3/rok. 
Akumulácia vody je zabezpečená v podzemnom vodojeme 2 x 100 m3. 

 

 k roku 2015: 
     Počet obyvateľov 650. 
     Qp = 650obyv x (150 + 20) I/os/d = 110,50 m3/d = 1,28 I/s 
     Qm= Qp x kd =1,28I/s x 1,5 = 165,89 m3/d =1,92I/s 
     Qh= Qm x kh =1,92I/s x 1,8 = 298,60 m3/d = 3,46 I/s 
     Potreba vody na rok Qr = 40.332,50 m3/rok. 
     Akumulácia vody je zabezpečená v podzemnom vodojeme 2 x 100 m3. 
 
 

Kanalizácia 
Obec nemá v súčasnej dobe vybudovanú verejnú kanalizáciu a ČOV. 

Splaškové vody z jednotlivých rodinných domov a z objektov občianskej vybavenosti 
sú zachytávané do ţúmp a septikov. Kvalita týchto objektov nezodpovedá príslušným 
STN na vodotesnosť a konštrukčné stavebné prevedenie. Splaškové vody presakujú 
v uzemí intravilánu obce do podloţia a znehodnotili tak kvalitu pitnej vody v 
miestnych studniach. 

V rámci výstavby obecného vodovodu na trase pri hlavnej ceste ll/525 Banská 
Štiavnica - Hontianske Nemce sa vybudovala daţďová kanalizácia. Daţďová 
kanalizácia v rozsahu zberačov DK1, DK2, DK3 z rúr beténových DN 300, 400, 500 
mm celkovej dĺţky 500 m, je vybudovaná za účelom odvodnenia telesa uvedenej 
asfaltovej cesty. Na trase kanalizácie su osadené revízne kanalizačné šachty 
prefabrikované v počte 15 ks a uličné vpuste v počte 9 ks, osadené v krajnici cesty. 
Potrubie daţďvej kanalizácie je vyústené 3 ks výustných objektov do potokov, ktoré 
sú prítokmi hlavného recipientu obce, Štiavnického potoka. 

V obci navrhujeme vybudovať splaškovú kanalizáciu. Trasy jednotlivých vetví 
kanalizácie budú vedené tak, aby bolo moţné napojiť všetky objekty v obci. 
Konfigurácia terénu dovoľuje vybudovať gravitačný odtok odpadných vôd 
navrhovanou kanalizáciou. Minimálny sklon nivelety dna potrubia kanalizácie je 3 ‰. 
Spádové pomery v obci sú vyhovujúce. Splaškovú kanalizáciu navrhujeme 
vybudovať z rúr PVC DN 300 mm celkovej dĺţky cca 4.500 m. 

Mnoţstvo odpadných vôd bude také isté ako potreba vody vypočítaná v stati 
Zásobovanie vodou. 

Odpadné splaškové vody budú Iikvidované v ČOV. Navrhujeme vybudovat’ 
mechanicko-biologickú čistiareň odpadných vôd s kapacitou dennej spotreby vody. 

ČOV s prislušným technologickým a prevádzkovým zariadením sa umiestni 
pod obcou pri Štiavnickom potoku. Vyčistené odpadné vody budú vypúšťané do 
Štiavnického potoka. Vyčistené vody budú zodpovedať podľa vybraného typu ČOV a 
jej čistiacej účinnosti kvalite, ktorú stanoví orgán ţivotného prostredia príslušného 
okresného úradu. 
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Daţďové vody zo striech objektov a spevnených plôch budú odvádzané 
rigolmi, daţďovou kanalizáciou, ktorá je v obci vybudovaná a voľným odtokom po 
teréne, do Štiavnického potoka a jeho prítokov. 
 

Vodné toky 
Hlavným recipientom obce Prenčov je Štiavnický potok. V rámci intravilánu 

obce nie je tento potok aj s pridruţenými prítokmi upravený. Brehy sú nespevnené a 
pri vačších vodných stavoch v koryte sú vymieľaním poškodzované. Brehy sú 
porastené náletovou vysokou zeleňou vŕb a jelší. 

Prietočnosť recipientu a príslušných prítokov kolíše podľa výdatnosti 
daţďových zráţok v celom ročnom období. 

Navrhujeme vybudovat’ úpravu koryta Štiavnického potoka a jeho prítokov v 
intraviláne obce. 

Úprava koryta brehov a dna sa urobí na vysledovanú prietočnosť Q100 ročnej 
vody. Súčasne s úpravou koryta sa vysadí aj brehová vysoká a nízka vegetácia. 

 
 

13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
OVZDUŠIE 
 

Riešené územie sa nachádza v klimaticky výhodnej polohe v údolí a priľahlej 
hornatine orientovanej juţným smerom. 

Má mierne teplú, mierne vlhkú vrchovinnú klímu, s priemernou teplotou v 
januári -2 aţ -5°, s priemernou teplotou v júli 16 - 17,5°, s ročnými zráţkami od 600 
do 900 mm. Prevládajúci smer vetra je severo-juţný. 

Z hľadiska čistoty ovzdušia je riešené územie zaradené do I. skupiny s 
koncentráciou SO2 hlboko pod prípustnou normou. V zásade sa jedná o relatívne 
čisté ovzdušie. Vplyvom prevládajúceho smeru vetra sa však sporadicky vyskytuje 
zvýšená koncentrácia imisií v ovzduši z budapeštianskej aglomerácie a zo Ţiarskej 
kotliny. 

V zimnom období, pri výskyte inverzií, je ovzdušie znečisťované zlúčeninami 
dusíka v dôsledku spaľovania tuhých palív (najmä uhlia) v domácnostiach. 

 
 

VODA 
 

Čistota vodných tokov zodpovadá hygienickej úrovni osídlenia, cez ktoré 
preteká. Najviac zasiahnutý činnosťou človeka je tok Štiavnice, ktorá preteká celou 
Banskou Štiavnicou, Sv. Antonom, priberá prítoky zo Štiavnických Baní, 
Podsitnianskej a z Iliji. Obce, ktorými preteká, nemajú vyriešené odkanalizovanie a 
čistenie odpadovych vôd (okrem Banskej Štiavnice, kde je tento problém čiastočne 
riešený). Z tohoto dôvodu sa časť týchto vôd a ďaIších odpadov dostáva do vodného 
toku. Ďalším zdrojom znečistenia sú splachy ropných Iátok z automobilovej dopravy 
(pozdĺţ toku prebieha casta II/525). Nadmerným aplikovaním chemických prípravkov 
do pôdy najmä v minulosti (v snahe umelo zvyšovat’ výnosnosť), dochádza k 
splachom týchto zlúčenín do vodných tokov, čo je zdrojom d’aIšieho znečisťovania. 

Navrhujeme urýchliť proces vybudovania obecnej kanalizácie, ktorá bude 
zachytávať a odvádzat’ splaškové vody z domácností a výrobných prevádzok do 
paralelne vybudovanej obecnej čistiarne odpadových vôd. 
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Pozitívne pôsobenie dopravy na ţivotné prostredie (zabezpečovanie 
dopravných potrieb spoločnosti, zvyšovanie podielu voI’ného času ...) vyuţíva 
väčšina obyvateI’ov. Negatívne účinky dopravy, aj keď postihujú len časť obyvateI’ov, 
sa v interakcii dopravy so ţivotným prostredím spomínajú dôraznejšie. K 
najvýznamnejšiemu škodlivému pôsobeniu dopravy na ţivotné prostredie obce patrí 
hlukové pôsobenie dopravy na priebeţnej ceste II/525 celým sídelným útvarom. 
Sprievodnou škodlivinou dynamickej dopravy sú tieţ exhalácie, vibrácie ale tieţ aj 
psychické pôsobenie motorovej prevádzky na ceste na človeka a jej deliaci účinok v 
obci. 

Z dostupných údajov o dopravnom zaťaţení na ceste II/525 v návrhovom roku 
2015 bude intenzita hluku v základnej vzdialenosti 7,5 m od osi jazdného pruhu 
nasledovná (výpočet podľa metodiky VÚVA Brno z r. 1991); 
Hluk v dennom obdobi (6.00 – 22.00 hod.): 
počet vozidiel Sd = 0,93 S ... nd = Sd/16 

       = 854 voz/24 hod. ... na úseku I. (smer H. Nemce) 
       = 874 voz/24 hod. ... na úseku II. (smer B. Štiavnica) 

ekvivalentná hladina hluku Y = 10 log (F1.F2.F3.n) + 40 
výpočtové paramatre pre Yd: 
úsek/parameter Vv N (%) F1 F1P F2 F3 nd 

I. (smer H. Nemce) 50 35 3,4 0,65 1,06 1,0 53 

II. (smer B. Štiavnica) 50 22 2,5 0,48 1,06 1,0 55 

 
Yd = 55,6 dB (A) pre I. úsek 
Yd = 54,5 dB (A) pra II. úsek 
 
Hluk v nočnom období (22.00 – 6.00 hod.): 
počet vozidiel Sn = S - Sd 

       = 64 voz/24 hod. ... na úseku I. 
       = 66 voz/24 hod. ... na úseku II. 

výpočtové parametre pre Yn: 
úsek/parameter Vv N (%) F1 F1P F2 F3 nn 

I. (smer H. Nemce) 55 21 3,3 0,63 1,06 1,0 8,00 

II. (smer B. Štiavnica) 55 11 1,9 0,36 1,06 1,0 8,25 

 
Yn = 47,3 dB (A) pre I. úsek 
Yd = 45,0 dB (A) pre II. úsek 
 

Z výpočtu vyplýva, ţe hluk z dopravnej prevádzky na ceste II/525 ani v dennej 
ani v nočnej dobe nepresahuje prípustné hladiny hluku pre vonkajší priestor v zmysle 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 14/1997 Zb. Hygienický limit stanovený 
citovanou vyhláškou MZ SR je pre obytnú zónu pozdĺţ základnej komunikačnej siete: 

 max. 60 dB (A) pre dennú dobu 

 max. 50 dB (A) pre nočnú dobu 
 

Finančné zdroje je moţné získať zdruţením: 

 z obecného rozpočtu 

 z fondu ţivotného prostradia MŢP SR 

 z podporných fondov EU 
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ODPADY 
 

V odpadovom hospodárstve navrhujeme zaviesť separovanie tuhého 
komunálneho odpadu uţ pri jeho vzniku (v domácnostiach a výrobných firmách), s 
následným odvozom a vyuţitím ako druhotnej suroviny. Na riadenú skládku do 
Banskej Štiavnice odváţať iba nevyuţiteľnú časť odpadu. 

V areáloch poľnohospodárskeho druţstva navrhujeme prijat’ opatrenia na 
zamedzenie splachov tekutých exkrementov mimo skladovacích priestorov a do 
vodných tokov. 
 
PÔDA 
 

Geologické podloţie 
Podloţie riešeného územia je tvorené pliocénnymi a pleistocénnymi 

subsekventnými a finálnymi vulkanitmi, v kombinácii s miocénnymi a ojedinele aj 
pleistocénnymi amfibolicko-pyroxenickymi andezitmi, sčasti propylitizovanými. Častý 
je výskyt pyroklastík andezitov. 

Vrchné vrstvy podloţia sú tvorené plošinovými a stráňovými štvrtohornými 
sedimentami polygénneho pôvodu (hlinité, hIinito—íIové aţ hlinito-skeletové). 

Severná a východná čast’ riešeného územia je tvorená nesúvislými plytkými 
stráňovými a podstráňovými sedimentmi na masívnych stratovulkanických útvaroch. 

Z iniţniersko-geografického hI’adiska je podloţie tvorené štrkovitými 
zeminami, kombinovanými so zlepencami a pieskovcami. Predštvrťohorný podklad je 
tvorený pyroklastickými magmatitmi, popolovými aţ aglomerovanými tufmi. 

Z hydrogeologického hI’adiska moţno zvodnené vrstvy zaradiť medzi 
neovulkanity s prevládaním pyroklastík s dobrou aţ slabou priepustnosťou pórovo-
puklinovou. 

 
Povrch 
Geomorfológia riešeného územia patrí do vulkanickej blokovej štruktúry 

Slovenského stredohoria, s pozitívnymi morfoštruktúrami (chrašťami 
a diferencovanými blokmi). 

Strieda sa tu kotlinová pahorkatina s vrchovinným reliéfom. 
SkIonitost’ územia sa pohybuje medzi 2° - 14°. 
Geomorfologicky patrí riešené územie do Štiavnických vrchov a Prenčovskej 

kotliny. 
 

Klíma 
Prenčovská kotlina vd'aka svojej juţnej expozícii sa vyznačuje teplou horskou 

klímou. Patrí do mierne teplej oblasti s charakterom klímy mierne teplým, mierne 
vlhkým, vrchovinným. Priemerná teplota v júli sa pohybuje okolo 16 °C, Priemerná 
teplota v januári sa pohybuje medzi -3 °C a -5 °C. 

Počet Ietných dní v roku sa pohybuje medzi 40 a 50. 
Relatívny slnečný svit sa pohybuje medzi 46 - 48 %. 
Prevládajúci smer vetra je severo-juţný. 
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Pôda 
Pre riešené územie sú typické hnedé pôdy nasýtené aţ nenasýtené, so 

sprievodnými rankrami, Iokálne sú oglejené, na stredne ťaţkých aţ I‘ahších 
skeletnatých zvetralinách rôznych hornín. 

 

Na pravom brehu toku Štiavnice na východne orientovaných svahoch sa 
vyskytujú hnedé pôdy oglejené, sprievodné pseudogleje a hnedé pôdy nasýtené, 
lokálne gleje – na stredne ťaţkých aţ ťaţkých zvetralinách rôznych hornín. 

 

Z hľadiska výskytu dôleţitých prvkov sledované pôdy majú malý obsah 
draslíka a veI'mi malý obsah fosforu. 

 

Obsah humusu sa pohybuje oko|o 30 cm a jeho kvalita je priemerná.  
 

Pôdna reakcia je kyslá, bez obsahu CaCO3. PodI’a pôdnych druhov, 
skeletovitosti a zamokrenia sa na riešenom území nachádzajú hlinité a íIovito-hlinité 
pôdy, slabo skeletovité. 

 

Potenciálna erózia pôdy je v severnej časti katastrálneho územia slabá aţ 
mierna, v strednej časti stredná a v dolnej časti silná. 
 

Pôdny kryt a krajinná štruktúra 
Riešené územie má v odlesnenej časti relatívne dobré zastúpenie stromovej 

vegetácie (patrí do strednej skupiny). 
 

Z hI’adiska rozptýlenej krovinnej vegetácie ide o krajinu s riedkym aţ stredným 
zastúpením krovín. 

 

Hlavnými Iesnými drevinami sú dub a buk Iesný. 
 

Hlavnými druhmi krovín sú mezofilné trnkové dreviny, trnkové Iieštiny, níţinné 
a pahorkatinné vrbiny a podhorské vrbiny. 

 

Z významných ţivočíšnych druhov sa na riešenom území vyskytujú mäkkýše a 
chrobáky typické pre obIast’ Iistnatých Iesov a z väčších cicavcov v severnej časti 
riešeného územia ţije medveď hnedý. 

 

Z chránených ţivočíchov sa v území vyskytujú had hôrny, uţovka fŕkaná, výrik 
obyčajný, slávik obyčajný, strnádka záhradná, strakoš kolesár, d’ateI‘ hnedkavý, 
krakľa belasá, sokol kobcovitý a kúdelníčka Iúţna. 

 

Z hľadiska typológie súčasnej krajiny sa riešené územie radí do 
poI'nohospodárskej kotlinovej krajiny (oráčinovo-Iúčno-lesná krajina). 

 

Z vyššie uvedeného rozboru krajinnej štruktúry vychádza návrh tvorby krajiny 
v riešenom území. 

 

Rešpektovaný je štatút Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktorá bola 
vyhlásená vyhláškou MK SSR 22. septembra 1979. Má rozlohu 77.630 ha a je 
plošne najväčšou CHKO na Slovensku. 

 

Vznik orografického celku Štiavnické vrchy spadá do treťohôr, kedy bola 
v oblasti Slovenského stredohoria intenzívna sopečná činnosť. Vďačia jej za vznik 
Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Vtáčnik a PoI’ana. 

 

Na území CHKO je 22 maloplošných chránených území a ďalších 5 Iokalít sa 
pripravuje na vyhlásenie. Vybudovaných je 8 náučných chodníkov. Jeden z nich je 
NCH Andreja Kmet‘a. Prechádza katastrálnym územím Prenčova a končí (resp. 
začína) pri fare s pamätnou izbou Andreja Kmeťa v Prenčove. 
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Prevzatá je kostra a prvky ekologickej stability územia bývalého okresu Ţiar 
nad Hronom, s priemetom masívu Sitna ako významného nadregionálneho biocentra 
a toku Štiavnica ako regionálneho biokoridoru. 

SceI‘ovaním parciel v období kolektivizácie poľnohospodárstva do veľkých 
blokov ornej pôdy a kosných Iúk, s následným odvodňovaním, došlo k zmene 
vodného reţimu a úbytku aţ zániku pôvodných biotopov, čiţe k ústupu aţ vyhynutiu 
dovtedy beţných zástupcov flóry a fauny. 

Zmenil sa charakter krajinného obrazu zánikom medzi parcelami porastenými 
trávnymi spoločenstvami, krovinami a stromami. 

Po roku 1990, v dôsledku zníţenia intenzity obhospodarovania 
poľnohospodárskej pôdy, dochádza k zarastaniu Iúčnych plôch a pasienkov 
samonáletom (najmä na okraji Iesných masívov), čím sa mení obraz krajiny. 
 
ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

 Hygienickú situáciu obce zlepšiť realizáciou obecnej kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd 

 Organizačnými opatreniami zníţiť nepriaznivý vplyv trasy cesty II / 525 
zastavaným územím obce 

 Znečisťovanie ovzdušia splodinami z vykurovacieho procesu v domácnostiach 
zníţit' postupným prechodom na ušľachtilé palivá. Cieľom je plynofikácia obce, 
napriek momentálnemu odmietavému postoju Slovenského plynárenského 
priemyslu. Dočasným riešením je vyuţívanie biomasy - drevených odrezkov - 
na vykurovanie objektov občianskej vybavenosti v centre obce. 

 Organizačnými opatreniami a dosadbou izolačnej zelene zníţit` nepriaznivý 
vplyv hospodárskeho strediska Roľníckeho druţstva Sitno na obytnú zónu obce 

 Zvýšením percentuálneho zastúpenia pIôch verejnej zelene v zastavanom 
území obce zlepšiť celkovú úroveň čistoty ovzdušia 

 Dosadbou chýbajúcej sprievodnej vegetácie vodných tokov zvýšiť ich funkciu 
biokoridorov 

 Osvetou, pravidelným čistením a sankciami zamedziť znečisťovaniu toku 
Štiavnice i ostatných vodných tokov tuhým aj tekutým odpadom 

 V celom katastrálnom území obce prísne dodrţiavať všetky podmienky činnosti 
v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy 

 V rámci programu obnovy dediny a verejnoprospešných prác zlepšiť obytné 
prostredie obce zlepšením údrţby domového fondu, súkromnej aj verejnej 
zelene. 

 V celom katastrálnom území obce zIepšit’ starostIivost’ o faunu a flóru, s cieľom 
zvýšiť ekologickú stabilitu územia 

 
14.   VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH  
         LOŢISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

 
Na základe prieskumu územia i na základe vyjadrenia Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra v Bratislave zo dňa 24. 5. 2001, v riešenom území nie sú 
evidované prieskumné územia, chránené Ioţiskové územia ani dobývacie priestory. 
Evidovaný je iba Iokálny zosuv pôdy. V minulých storočiach sa na riešenom území 
ťaţila keramická hlina, ktorá však bola vyťaţená a ďalšie vyuţiteľné zásoby sa tu uţ 
nevyskytujú. V minulosti sa severne od obce nachádzal dobývací priestor 
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pyrotechnického andezitu, ktorý boI dňa 16. januára 1997 vyňatý z evidencie zásob 
výhradných Ioţísk SR. 
 
 
15.   VYMEDZENIE PLÔCH VYŢADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 

Zvýšenú ochranu si vyţaduje celé riešené územie, vzhľadom na to, ţe je 
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Platí tu druhý stupeň ochrany 
v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. 

Severozápadná časť katastrálneho územia je súčast’ou biocentra Sitno, ktoré 
má európsky význam. 

Tok potoka Štiavnica je hydricko-terestrickým biokoridorom regionálneho 
významu  

Zvýšenú ochranu si vyţadujú Iokality archeologických nálezísk . Archeologický 
ústav SAV v Nitre poţaduje, aby boI uţ v štádiu územného konania oboznámený 
s prípravou realizácie stavieb v týchto Iokalitách. 

Uvedené plochy sú vyznačené na výkresoch č. 2 a 10. 
 
 
16.   VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO VYUŢITIA PPF A LPF NA 
        NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY________________________   
 

Vyhodnotenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované podI'a 
zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a 
Metodických pokynov pre ÚPN - SÚ. 

Predloţená dokumentácia obsahuje: 
- grafickú prílohu v merítku  M 1: 2000 

    M 1: 5000 
- textovú a tabuľkovú časť 
 
 
 

Pouţité podklady 
Pre vypracovanie vyhodnotenia poI'nohospodárskej časti boIi pouţité tieto 

podklady: 
- údaje o kultúrach a uţivateI‘och poľnohospodárskej pôdy poskytoI Okresný úrad 

v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor 
- údaje o BPEJ (bonitované pôdno-ekologické jednotky) poskytol Okresný úrad 

v Banskej Štiavnici, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a Iesného 
hospodárstva 

- údaje o poI’nohospodárskej výrobe poskytol roI'nícke druţstvo SITNO 
PRENČOV. 

 
Charakteristika prírodných pomerov 
Prenčov Ieţí v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov v doline potoka Štiavnica, 

tečúceho stredom hornatinného chotára, ktoré tvoria andezitické tufy, tufity 
a andezitické prúdy. V niţšej západnej časti je odlesnený, vyššie sú dubové a 
bukové Iesy. Má hnedé Iesné pôdy. 

Nadmorská výška v strede obce je 300 m.n.m., v chotári sa pohybuje 
poľnohospodársky pôdny fond od 263 do 657 m. 
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Rastlinná výroba 
Rastlinná produkcia sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej 

produktoch. Najviac rentabilnými a pestovanými sú obiloviny. Krmoviny, ktoré sa 
pestujú, predurčujú zabezpečenie potreby pre rozvoj ţivočíšnej výroby. Ako 
špeciálne plodiny tu pestujú repku olejnú a horčicu. 

 
Rastlinná výroba je zameraná na  pestovanie obiIovín. 

Vývoj rastlinnej výroby rok 1999 (t / ha) rok 2000 (t / ha) 

Pšenica 2,55 2,37 

Raţ 2,97 2,30 

Jačmeň 1,72 1,13 

(JRK) jednoročné krmoviny 35,36 12,45 

Zemiaky  7,97 11,60 

 
Štruktúra  poľnohospodárskeho  pôdneho fondu za celé RD SITNO PRENČOV 
Druh pozemku Skutočnosť v ha Výhľad do roku 2010 

Orná pôda 901 900 

Záhrady  3 3 

TTP 2193 2190 

Ovocné sady 38 38 

Poľnohospodárska pôda spolu 3135 3131 

  
Výpis z katastra nehnuteľností - katastrálne územie Prenčov (24. 10. 2000) 
Druh pôdy Výmera parciel v ha 

Orná pôda 229,2131 

Vinice  0,9809 

Záhrady  18,8563 

Ovocné sady 22,4379 

TTP (trvalé trávnaté porasty) 801,2498 

Spolu poľnohospodárska pôda 107,2737 

Lesné pozemky 1261,4467 

Vodná plocha 31,4932 

Zastavané plochy 70,2391 

Ostatné plochy 14,4365 

Celkom  2450,3535 

 
 

Ţivočíšna výroba 
Ţivočíšna výroba je zameraná na výrobu mlieka, mäsa hovädzieho dobytka a 

ošípaných. 
 
K 1. 12. 1999 stav zvierat za celé roI’nícke druţstvo 

Druh zvierat 
Počet  
kusov 

Počet  
objektov 

Stav  
vyhovuje - nevyhovuje 

Výhľad do 
roku 2010 

Dojnice 549 6 vyhovuje 600 

Vysokoteľné jalovice 34 1 vyhovuje 100 

Teľce  204 2 vyhovuje 300 

Ošípané  1244 4 vyhovuje 1500 

Ovce  454 1 vyhovuje 500 

 
 
 
 
 



Územný plán obce Prenčov 

45 
LANDURBIA Banská Bystrica 

K, 1. 12. 1999 stav zviarat na hospodárskom dvore Prenčov 
Dojnice  300 1 vyhovuje 300 

Teľce  200 1 vyhovuje 200 

 
 

Rozvoj ţivočíšnej výroby treba charakterizovať ako cieľavedomú špecializáciu 
a koncentráciu jednotlivých chovov v rámci existujúcich stavebných kapacít. 

Hospodársky dvor sa nachádza v juţnej časti riešeného územia. Je zameraný 
na chov hovädzieho dobytka. U drobných uţívateľov poľnohospodárskej pôdy a 
záhumienkárov, okrem chovu hovädzieho dobytka a oviec, sa pre samozásobovanie 
chovajú ošípané a hydina. 

Hygienické ochranné pásmo 180 m je stanovené od objektov ţivočíšnej 
výroby v zmysle prílohy č. 9/ 1986 Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica. 
 
 

Zhodnotenie rozsahu záberu novonavrhovaných pIôch a  
poľnohospodárskej pôdy 
Riešené Iokality, ktoré sú určené na záber, sa nachádzajú v katastrálnom 

území Prenčov. Celková výmera zaberaných Iokalít je 14,10 ha, z čoho v 
zastavanom území je 7,95 ha, mimo zastavaného územia je 6,15 ha. Na 
pol'nohospodársku pôdu pripadá 11,47 ha, z toho v zastavanom území je 5,67 ha, 
mimo zastavaného územia je 5,80 ha. 

 
Členenie záberov  poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

Rišené lokality čísla 1 - 25 Výmera v ha 

a./ Plošný rozsah riešených lokalít 14,10 

     z toho poľnohospodárska pôda 11,47 

     nepoľnohospodárska pôda 2,63 

  

b./ Plošný rozsah riešených lokalít  
     v extraviláne 

6,15 

     z toho poľnohospodárska pôda 5,80 

     nepoľnohospodárska pôda 0,35 

  

c./ Plošný rozsah riešených lokalít  
     v intraviláne 

7,95 

     z toho poľnohospodárska pôda 5,67 

     nepoľnohospodoárska pôda 2,28 

 
Celkový navrhovaný záber 

Funkčná plocha 
Celková 

výmera v ha 

Poľnohospod. 
pôda celkom  

v ha 

Z toho Z toho 

v intraviláne  
v ha 

v 
extraviláne 

v ha 

IBV 4,29 3,03 3,03 0 

IBV komunikácie 3,55 3,25 0 3,25 

Komunikácie  1,00 0,45 0,17 0,28 

ZOV 0,07 0 0 0 

ZOV + komunikácie 0,45 0,40 0 0,40 
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VOV 0,39 0,39 0,39 0 

Šport – ihrisko 0,26 0,26 0 0,26 

Parkoviská  0,22 0,02 0,02 0 

Verejný park 1,51 1,35 1,10 0,25 

Podnikateľské aktivity 1,00 0,96 0,96 0 

Vodná nádrţ 1,01 1,01 0 1,01 

Pláţ  0,35 0,35 0 0,35 

Spolu  14,10 11,47 5,67 5,80 

 
 

Charakteristika lokalít 
 
Lokality č. 1, 4, 6 - 11, 15, 15 a 22 sú určené pre individuálnu bytovú výstavbu. 

Celkom sa zaberá 7,84 ha, z toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 6,28 ha. V 
intraviláne sa zaberá 3,03 ha a v extraviláne 3,25 ha poľnohospodárskej pôdy. 

Lokality č. 18 a 19 sú určené pre výstavbu komunikacií. Celkom sa zaberá 
1,00 ha, z toho na poI'nohospodársku pôdu pripadá 0,81 ha. V intraviláne sa zaberá 
0,17 ha a v extraviláne 0,28 ha. 

Lokality č. 12 a 21 sú určené pre výstavbu parkovísk. Celkom sa zaberá 0,22 
ha, z toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,02 ha v intraviláne obce. 

Lokality č. 5, 13, 17 sú určené pre výstavbu občianskej vybavenosti. Celkom 
sa zaberá 0,91 ha, z toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,79 ha. V intraviláne 
sa zaberá 0,39 ha a v extraviláne 0,40 ha poľnohospodárskej pôdy. 

Lokalita č. 23 je určená pre výstavbu podnikateľských aktivít. Celkom sa 
zaberá 1,00 ha, z toho na poľnohospodársku pôdu pripadá 0,96 ha. 

Lokality č. 2, 14 a 20 sú určené pre výstavbu verejných okrasných parkov. 
Celkom sa zaberá 1,51 ha. Na poľnohospodársku pôdu pripadá 1,35 ha, v intraviláne 
1,10 a v extraviláne obce 0,25 ha. 

Lokalita č. 3 je určená pre výstavbu ihriska. Celkom sa zaberá 0,26 ha 
poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce. 

Lokalita č. 24 je určená pre výstavbu vodnej nádrţe. Celkom sa zaberá 1,01 
ha poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce. 

Lokalita č. 25 je určená pre výstavbu pláţe. Celkom sa zaberá 0,35 ha 
poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce. 

Podrobný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na 
uvaţovaných Iokalitách je zdokumentovaný v prílohovej tabuľke č. 1. 
 
 

Bonitované pôdno-ekologické jednotky, kvalita pôdy 
 

Pre Iepšiu orientáciu uvádzame bonitované pôdno-ekologické jednotky pre 
Iokality, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia. 
 

Kód 
BPEJ 

Skupina 
(bonita pôdy) 

Cena odvodov 
podľa NV 

č. 152/96 tis.Sk/ ha 

Cena za 1m
2
 v Sk 

vyhl. MF SR 
465/1991 

 

Kvalita pôdy 

71401 
(0714062) 

7 535 2,70 Plytké nivné pôdy 
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76101 
(0761212) 

6 1306 3,10 Hnedé pôdy 

76103 
(0761413) 

6 1306 3,00 Hnedé pôdy 

76104 
(0761442) 

7 535 2,90 Hnedé pôdy 

78102 
(0781882) 

9 50 0,50 
V zozname nie je 

uvedená 

78101 
(0781682) 

8 103 0,80 
V zozname nie je 

uvedená  

 
 

Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe. 
V zmysle nariadenia vlády SR č. 152/1966 Z. z., za záber poľnohospodárskej 

pôdy nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce k 1. 1. 1990, je potrebné 
uhradit’ odvody. 

V našom prípade dochádza k záberu 5,80 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Odvody za záber poľnohospodárskej pôdy po prepočítaní sú 3 950 500 Sk 
 
 

Záver 
Údaje uvedené v textovej a tabuľkovej časti vyhodnotenia sú zobrazené 

v grafickej prílohe v merítku M 1:2000 a M 1: 5000. 
Podrobné prehľady, ktoré tvoria základ jednotlivých častí územia, sú uvedené 

v prílohových tabuľkách: 
č. 1. Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
č. 2. Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy, 
č. 3. Vyhodnotenie odvodov v zmysle nariadenia vlády SR č. 152/ 1996 Z. z.. 

Poznámka: 
Podľa nariadenia vlády SR z 15. decembra 1992, základné sadzby odvodov 

sa zniţujú pre výstavbu rodinných domov, garáţí a ostatnej bytovej výstavby na 
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia k 1. 1. 1990 o 50 % . 
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Súhrnný prehľad o štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu na uvaţovaných 
Iokalitách navrhovaného urbanistického riešenia ÚPN - SÚ PRENČOV 
Tabuľka č. 1 

Č. 
lok. 

Návrh 
funkčnej 
plochy 

Celková 
výmera 

(ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

Mimo 
zast. 

územia 
(ha) 

Druh 
pozemku 

(ha) 

Celková 
výmera 
p. pôdy 

(ha) 

V zast. 
území 
(ha) 

Mimo 
zast. 

územie 
(ha) 

Nepoľ. 
pôda 
(ha) 

1 IBV + kom. 2,50 0 2,50 orná pôda 0,18 0 0,18 0 

  0 0 0 ttp 2,32 0 2,32 0 

2 Verejný park 0,25 0 0,25 ttp 0,25 0 0,25 0 

3 Ihrisko  0,26 0 0,26 ttp 0,26 0 0,26 0 

4 IBV + kom. 1,05 0 1,05 orná pôda 0,50 0 0,50 0 

  0 0 0 ttp 0,25 0 0,25 0 

  0 0 0 ostat. plocha 0 0 0 0,30 

5 ZOV+parkov. 0,45 0 0,45 orná pôda 0,02 0 0,02 0 

  0 0 0 ttp 0,38 0 0,38 0 

  0 0 0 ostat. plocha 0 0 0 0,05 

6 IBV 0,06 0,06 0 ttp 0,06 0,06 0 0 

7 IBV 0,05 0,05 0 záhrady 0,05 0,05 0 0 

8 IBV 0,08 0,08 0 zast. plocha 0 0 0 0,08 

9 IBV 0,04 0,04 0 zast. plocha 0 0 0 0,04 

10 IBV 0,50 0,50 0 ttp 0,10 0,10 0 0 

  0 0 0 zast. plocha 0 0 0 0,40 

11 IBV 0,95 0,95 0 ttp 0,44 0,44 0 0 

  0 0 0 zast. plocha 0 0 0 0,51 

12 Parkovisko  0,02 0,02 0 ttp 0,01 0,01 0 0 

  0 0 0 záhrady 0,01 0,01 0 0 

13 VOV 0,39 0,39 0 ttp 0,39 0,39 0 0 

14 Verejný park 0,16 0,16 0 ostat. plocha 0 0 0 0,16 

15 IBV 0,11 0,11 0 orná pôda 0,11 0,11 0 0 

16 IBV 0,20 0,20 0 orná pôda 0,20 0,20 0 0 

17 ZOV 0,07 0,07 0 zast. plocha 0 0 0 0,07 

18 Komunikácia  0,30 0,02 0,28 záhrady 0,02 0,02 0 0 

  0 0 0 ovocný sad 0,28 0 0,28 0 

19 Komunikácia  0,70 0,70 0 orná pôda 0,01 0,01 0 0 

  0 0 0 ttp 0,06 0,06 0 0 

  0 0 0 záhrady 0,08 0,08 0 0 

  0 0 0 zast. + os. pl. 0 0 0 0,55 

20 Verejný park 1,10 1,10 0 ttp 1,06 1,06 0 0 

  0 0 0 záhrady 0,04 0,04 0 0 

21 Parkovisko  0,20 0,20 0 ostat. plocha 0 0 0 0,20 

22 IBV 2,30 2,30 0 ttp 1,07 1,07 0 0 

  0 0 0 záhrady 1,00 1,00 0 0 

  0 0 0 zast. plocha 0 0 0 0,23 
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23 podn. aktivity 1,00 1,00 0 ttp 0,92 0,92 0 0 

  0 0 0 záhrady 0,04 0,04 0 0 

  0 0 0 zast. plocha 0 0 0 0,04 

24 vod. nádrţ 1,01 0 1,01 ttp 1,01 0 1,01 0 

25 pláţ 0,35 0 0,35 ttp 0,35 0 0,35 0 

1-25 x 14,10 7,95 6,15 x 11,47 5,67 5,80 2,63 

 
Lokality č. 1 - 3 sú zaradené do II. etapy výstavby od r. 2010 do r. 2015 
Lokality č. 4 - 25 sú zaradené do I. etapy výstavby 
 
 
 
 
 
 
Bilancia predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy ÚPN-SÚ Prenčov 
 
 
Tabuľka č. 2 
 
 

Číslo 
lokality 

Celková 
výmera 

ha 

Orná pôda Sady a záhrady Trvalé trávnaté porasty 
Uţívateľ 

poľ. pôdy ha 
Kód 

BPEJ 
ha ha 

Kód 
BPEJ 

ha ha 
Kód 

BPEJ 
ha 

1 2,50 0,18 71401 0,18 0  0 2,32 78102 0,60 RD 

 0 0  0 0  0 0 76101 1,22 RD 

 0 0  0 0  0 0 71401 0,50 RD + ostat. 

2 0,25 0  0 0  0 0,25 78102 0,18 RD 

 0 0  0 0  0 0 76101 0,07 RD 

3 0,26 0  0 0  0 0,26 76101 0,26 RD 

4 0,75 0,50 71401 0,50 0  0 0,25 76101 0,14 RD 

 0 0  0 0  0 0 71401 0,11 RD + ostat. 

5 0,40 0,02 71401 0,02 0  0 0,38 76101 0,14 RD 

 0 0  0 0  0 0 71401 0,24 RD + ostat. 

6 0,06 0  0   0 0,06 intravil. 0,06 Ostatní 

7 0,05 0  0 0,05 intravil. 0,05 0  0 Ostatní 

10 0,10 0  0 0  0 0,10 intravil. 0,10 Ostatní 

11 0,44 0  0 0  0 0,44 intravil. 0,44 Ostatní 

12 0,02 0  0 0,01 intravil. 0,01 0,01 intravil. 0,01 Ostatní 

13 0,39 0  0 0  0 0,39 intravil. 0,39 Ostatní 

15 0,11 0,11 intravil. 0,11 0  0 0  0 Ostatní 

16 0,20 0,20 intravil. 0,20 0  0 0  0 Ostatní 

18 0,30 0  0 0,30 intravil. 0,02 0  0 Ostatní 

 0 0  0 0 76103 0,28 0  0 RD 

19 0,15 0,01 intravil. 0,01 0,08 intravil. 0,08 0,06 intravil. 0,06 Ostatní 

20 1,10 0  0 0,04 intravil. 0,04 1,06 intravil. 1,06 Ostatní 

22 2,07 0  0 1,00 intravil. 1,00 1,07 intravil. 1,07 Ostatní 

23 0,96 0  0 0,04 intravil. 0,04 0,92 intravil. 0,92 Ostatní 

24 1,01 0  0 0  0 1,01 76104 1,01 RD 

25 0,35 0  0 0  0 0,35 78101 0,35 RD 
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1-25 11,47 1,02 x 1,02 1,52 x 1,52 8,93 x 8,93 x 

Z toho mimo zastav. územia 

1 2,50 0,18 71401 0,18 0  0 2,32 78102 0,60 RD 

 0 0  0 0  0 0 76101 1,22 RD 

 0 0  0 0  0 0 71401 0,50 RD + ostat. 

2 0,25 0  0 0  0 0,25 78102 0,18 RD 

 0 0  0 0  0 0 76101 0,07 RD 

3 0,26 0  0 0  0 0,26 76101 0,26 RD 

4 0,75 0,50 71401 0,50 0  0 0,25 76101 0,14 RD 

 0 0  0 0  0 0 71401 0,11 RD + ostat. 

5 0,40 0,02 71401 0,02 0  0 0,38 76101 0,14 RD 

 0 0  0 0  0 0 71401 0,24 RD + ostat. 

18 0,28 0  0 0,28 76103 0,28 0  0 RD 

24 1,01 0  0 0  0 1,01 76104 1,01 RD 

25 0,35 0  0 0  0 0,35 78101 0,35 RD 

Spolu 5,80 0,70 x 0,70 0,28 x 0,28 4,82 x 4,82 x 

 
 
Výpočet odvodov podľa nar. vlády SR č. 152/1996 Z.z. za predpokladané odňatie 
poľnohosp. pôdy pre realizáciu urbanistického riešenia ÚPN-SÚ Prenčov 
 
 
 
Tabuľka č. 3 
 

Č. 
lok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Druh 
poľno- 
hosp. 
pôdy 

 
 
 
 
 

 

Predpoklad. odňatie 
poľnohospod. pôdy 

Základ. 
sadzba 
odvod. 
v tis. Sk 
 
 
 
 
 
 

Základný 
odvod zo 
základnej 
sadzby 
odvodov 
v tis. Sk/ha 
 
 
 
 

Dôvod 
zvýšenia 
odvodov 
(§ 5 nar.) 

prevedené 
inv. zásahy 
(závlahy, 
odvod.) 

 
 

Zvýš. 
odvod. 

v % 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvod 
zníţenia 
odvodov 
(§ 6 nar. 
vlády) 

 
 
 
 
 

Zníţenie 
odvodov 

v % 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový 
predpokl. 
odvod za 
odnímanú 
poľnohos. 
pôdu v Sk 

 
 
 
 
 

 
Celkom 
z toho 

 
 

v ha BPEJ v ha 

1 orná p. 0,18 71401 0,18 535 96   IBV 50 48 000 

 ttp 2,32 78102 0,60 50 30   IBV 50 15 000 

  0 76101 1,22 1306 1593   IBV 50 796 500 

  0 71401 0,50 535 267   IBV 50 133 500 

2 ttp 0,25 78102 0,18 50 9     9 000 

  0 76101 0,07 1306 91     91 000 

3 ttp 0,26 76101 0,26 1306 339     339 000 

4 ttp 0,25 76101 0,14 1306 183   IBV 50 91 500 

  0 71401 0,11 535 59   IBV 50 29 500 

 orná p. 0,50 71401 0,50 535 2267   IBV 50 1 133 500 

5 orná p. 0,02 71401 0,02 535 11     11 000 

 ttp 0,38 76101 0,14 1306 183     183 000 

  0 71401 0,24 535 128     128 000 

18 
sady 

a záhr. 
0,28 76102 0,28 1306 366     366 000 

24 ttp 1,01 76104 1,01 535 540     540 000 

25 ttp 0,35 78101 0,35 103 36     36 000 

Spolu  5,80 x 5,80       3 950 500 

 
 
 
 
 
           



Územný plán obce Prenčov 

51 
LANDURBIA Banská Bystrica 

17.   KOMPLEXNÉ HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA 
        ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A 
        ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV 

 
 
 

Navrhované riešenie umoţňuje postupnou realizáciou zlepšiť obytné a ţivotné 
prostredie obce, zachovanie a zveľadenie kultúrneho dedičstva, zlepšenie 
dopravného systému, dokompletovanie občianskej a technickej vybavenosti, 
rozšírenie moţnosti rekreácie, zvýšenie počtu pracovných miest a zvýšenie 
ekologickej stability celého riešeného územia. 
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C.   ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 
1.   ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A    
      FUNKČNÉHO VYUŢITIA ÚZEMIA 
 
Regulatívy priestorové a kompozičné: 
• zachovat’ urbanistický pôdorys obce s dominantou oboch kostolov 
• samostatným projektom podrobne vyriešiť centrálny priestor obce a následne 

zrealizovať jeho dobudovanie  
• pri rekonštrukcii objektov na hlavnej ulici a v juhozápadnej časti obce rešpektovať 

orientáciu objektov, ich hmotu a tvaroslovie striech, véitane krytiny (predpisovať 
pálenú keramickú krytinu červenohnedého odtieňa) 

• v architektúre nových objektov predpisovať tvaroslovie a materiály typické pre 
pôvodnú zástavbu obce 

• výškovú úroveň novej zástavby obmedziť tromi úrovňami - suterén, obytné 
(prevádzkové) prízemie a obytné podkrovie 

• na celom území obce vylúčiť pouţívanie plochých striech 
• dodriať uliémi éiaru 6 m od obrubníka vozovky, resp. existujúcu uličnú čiaru pri 

parcelných prielukách 
 
Regulatívy funkčné: 
• za hlavné funkcie riešeného územia povaţovat’: 

- bývanie 
- poľnohospodársku výrobu 

• rozvíjať bývanie ako nadradenú funkciu na princípe zlepšenia ţivotného 
prostredia 

• priestorovo a funkčne doplniť občiansku vybavenost‘ 
• dodrţat’ stavebné odstupy 22 m medzi oproti stojacimi domami v novozapočatej 

ulici. 
 
 
 
2.   URČENIE PRÍPUSTNÝCH, 0BMEDZUJÚCICH A VYLUČUJÚCICH  
      PODMIENOK VYUŢITIA PLÔCH, INTENZITY ICH VYUŢITIA 
 
Podmienky vyuţitia územia 
• Prípustné je vyuţitie stavebných pozemkov v súlade s návrhom tohoto 

územného plánu, úprava komunikačného systému, dobudovanie občianskej a 
technickej vybavenosti, dosadba ekostabilizačnej vegetácie a rozširenie plôch 
verejnej zelene. Prípustná je tieţ úprava domov v domoradiach s nevhodnou 
architektúrou a hmotou. 

• Obmedzené je nevhodné zasahovanie do historickej urbanistickej štruktúry obce 
a do tvaroslovia a veľkosti hmoty zachovanej architektúry. Obmedzená je 
akékoľvek činnosť v celom riešenom území , ktoré nie je v súlade so statnltom 
CHKO Štiavncké vrchy. 

• Vylúčená je výstavba nových domov v parcelných prielukách historického jadra 
obce s plochými strechami a s neprimerane veI’kou hmotou objektov. Pri 
územnom konaní je povinnost’ou stavebníka predloţit‘ panoramatický pohI'ad 
alebo fotografiu domoradia do ktorého bude zakreslená navrhovaná stavba. 
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3.   ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA 
 
Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia 
Pri umiestňovaní objektov občianskeho vybavenia brat’ do úvahy jeho chýbajúce 
zloţky a dochádzkové vzdialenosti. 
• posilniť zaloţené centrum obce pri Obecnom úrade rekonštrukciou budovy 

kultúrneho domu a dostavbou polyfunkčného objektu predaja a sluţieb 
• sučasne s výstavbou obytnej skupiny na severnom okraji obce vybudovať aj 

polyfunkčný objekt obchodu a sluţieb 
• na západnom okraji obce vybudovat’ areál amfiteatra 
• v juţnej časti obce zrekonštruovať existujúci objekt na dom sociálnej starostlivosti 
• osobitnú a sústavnú pozornost’ venovať údrţbe areálu kostola a pamätnej izby A. 

Kmet’a a zveľaďovaniu zbierok. 
 
 
4.   ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO 
      VYBAVENIA ÚZEMIA 
 
Funkčné a priestorové regulatívy na úseku dopravnej infraštruktúry: 
• komunikačnú siet’ sídelného útvaru budovať podľa dopravno-urbanistickej 

hierarchie komunikácii v tejto sieti: 
- priebeţná cesta II. tr. č. 525 - funkčná trieda B 2 
- cesta III. tr. č. 5241 - funkčná trieda C 2 
- miestne (ukľudnené) komunikácie - funkčná trieda c 3 
- miestne pešie (a cyklistické) komunikácie — funkčné triedy D 1 

• preferovať dopravné ukľudnenie obce návrhom maximálneho počtu komunikácií 
s reţimom ukľudnených (obytných) ulíc 

• povrchové úpravy týchto ukľudnených komunikácií navrhovat’ zásadne 
s dláţdeným krytom 

• smerové, výškové a šírkové parametre ukľudnených komunikácií projektovo 
koncipovať pre pomalú jazdu motorových vozidiel (,,Tempo 20") 

• ochranné pásma ciest a miestnych komunikácií (v zmysle § 11 cestného 
zákona): 
- cesta Il. tr. č. 525    25 m 
- cesta Ill. tr. č. 5241 20 m 
- miestne komunikácie I. a ll. tr. (všeobecne pristupné všetkým vozidlám) 15 m 

 
Zásady zásobovania elektrickou energiou 

Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou 
a predpokladaným vypočítaným nárastom potreby elektrickej energie v riešenom 
území z dôvodu d’alšej urbanizácie a intenzifikácie riešeného územia bude nutné: 
• vybudovať nové zahusťovacie trafostanice a to TS 3 s výkonom transformátora 

250 kVA, TS 4 s výkonom transformátora 630 kVa a TS 5 s výkonom 400 kVA, 
pričom trafostanice TS 4 a TS 5 budú v murovanom prevedení 

• vybudovať nové vzdušné VN 22 kV prípojky linky 6, 330 pre novonavrhovanú 
zahusťovaciu stoţiarovú trafostanicu TS 3 a dve murované trafostanice TS 4 a 
TS 5, ktoré budú pripojené káblovými prípojkami suchými káblami AXEKVCEY 
do 70 mm2 
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• zvýšiť výkony jestvujúcich stoţiarových trafostaníc TS 1 a TS 2 na 400 kVA, 
pričom trafostanica TS 2 sa preloţí mimo navrhovanú prístupovú komunikáciu 

• NN sekundárne vývody z trafostaníc riešiť jestvujúcimi rekonštruovanými 
vzdušnými vedeniami, a to dvojpoťahmi s prierezom vodičov do 4 x 70 mm2, 
zemnými káblami AYKY do 240 mm2 a závesnými káblami 1-AES 4 x 95 + 25 
mm2 

• NN sekundárnu sieť v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zástavbe a OV 
prevádzať zemnými káblami typu AYKY do 240 mm2 uloţenými v zemi popri 
cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať 
slučkovaním cez prípojkové skrine objektov s moţnosťou dosiahnutia 
dvojcestného zásobovania 

• Rekreačnú zónu PRENČOV JUH s prírodným kúpaliskom a sociálnym zázemím 
zásobovať NN káblovým zemným vývodom v dĺţke cca 600 m z trafostanice TS 
PD 

• Vonkajšie osvetlenie bude riešené výbojkovými svietidlami, ktoré sú osadené na 
podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom, resp. 
v novourbanizovaných Iokalitách na samostatných oceI’ových stoţiaroch s 
káblovým zemným rozvodom AYKY do 25 mm2. Spínanie osvetlenia bude 
riešené prostredníctvom skrine RVO od trafostaníc prepojených na centrálny 
impulz obce 

 
5.   ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH 
      HODNÔT, PRE OCHRANU A VYUŢÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV, PRE 
      OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, PRE VYTVÁRANIE A  
      UDRŢIAVANIE EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENE 
 
 
 
Zásady a regulatívy kultúrno-historických hodnôt sídla 
 
Hlavné zásady urbanisticko-architektonického riešenia priestorov 
 
• Dodnes zachované historické pôvodné pôdorysné štruktúra územia v hraniciach 

plánovanej pamiatkovej zóny nesmie byt’ menené. 
• Následne musí byt’ zachovaná aj hmotová skladba. Tam, kde bola pôvodná 

hmotová skladba narušená, navrhujeme jej rehabilitáciu v kontexte pôvodnej 
hmotovej skladby. 

• Nie sú ţiadúce posuny stavebných čiar, historických Iínií ulíc, vrátane ich 
nepravidelnosti a ústupkov. Pri zástavbe prehlk musia byt‘ obnovené pôvodné 
uličné, či stavebné čiary. 

• Zachovať pôvodnú parceláciu. Nie je ţiadúce zjednocovanie, alebo naopak 
rozdeI’ovanie historických parciel. Tam, kde bola historická parcelácia narušená, 
je ţiadúce, pokiaI‘ moţno jej obnova, alebo pouţitie pôvodného princípu 
parcelácie. 

• V tak hodnotnom území, akým obec bezpochyby je, nie je ţiadúce neprimerané 
zahusťovať zástavbu, ani v dvorových častiach parciel. 

• Na území plánovanej pamiatkovej zóny je ţiadúce povaţovat’ zachovanú 
historickú podIaţnost’ za nemennú. 

• Je ţiadúce navrhnúť pôdorysné a hmotové dotvorenie územia v mieste pôvodnej 
zaniknutej štruktúry na princípe kontextuálnych postupov. 
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• Dostavby dvorových traktov sú moţné len vtedy, ak sa nebudú nepriaznivo 

uplatňovať v pohI'adoch z verejných priestorov, či v panorámach. 
• Novostavby nesmú rušivo ovplyvňovať pôsobenie historických dominánt. 
 
Zásady diferencovaného prístupu k objektom 
 

Objekty v hraniciach plánovanej pamiatkovej zóny upravit’ v rámci 
rekonštrukcii tak, aby sa zachovali existujúce hodnoty a prinavrátili sa pôvodné 
hodnoty architektonicko—urbanistického celku . 
a)   Kultúrne pamiatky - zapisané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok  
      (UZKP),na uţívanie a obnovu ktorých sa vzt’ahujú ustanovania Zák. NR SR  
      č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. 
b)   Nehnuteľné kultúrne pamiatky stx objekty, ktoré majú vysoké architektonicko- 
      historické, vytvárné a umelecko-remeselné hodnoty, ktoré dokumentujú kultúru  
      uplynulých časových období. Vlastník je povinný uţívať a udrţiavať ich tak, aby  
      sa nestrácala ich originálna kulturno-historická podstata. Predmetom ochrany sú  
      predovšetkým: 
      -   základné vonkajšie znaky objektu 
      -   základné vnútorné znaky objektu 
      -   architektonicky a výtvarne cenné detaily 
      -   historické technológie 
      -   historická funkcia 
      -   urbanistická hodnota 
 
Základný postup pri zámere obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
 
1. Ak vlastník kultúrnej pamiatky zamýšľa realizovať údrţbu, opravu, stavebnú  

úpravu, musí si vyţiadat’ vopred záväzné stanovisko okresného úradu. 
2. Okresný úrad vydá záväzné stanovisko po písomnom vyjadrení príslušného  

pracoviska pamiatkového ústavu. 
3. Na základe záväzného stanoviska môţe poţiadat` o povolenie stavby. 
  
a)  Objekty, vytipované na zápis do ÚZKP 

so zachovanými významnými architektonickými a umeleckohistorickými 
hodnotami. Cieľom zápisu vytypovaných objektov do UZKP je ich zachovanie, 
resp. ochrana ako súčasť kultúrneho dedičstva 
Snahou vlastníka, resp. v širšom význame záujmom obce, je zachovať 
vytipované objekty, resp. ich uţívať a udrţiavať spôsobom, ktorý sa pribliţuje k 
nárokom kritérií kultúrnej pamiatky. Stavebná údrţba, resp. obnova objektov 
má byt’ vedená tak, aby nedošlo k úbytku ich pamiatkovej hodnoty. 

b)  Objekty pôvodnej štruktúry s novou úpravou fasády, resp. interiérovými 
prestavbami. Charakteristikou tejto skupiny objektov je zachovanie ich 
pôvodnej hmotovo-priestorovej štruktúry, ale s mladšími stavebnými úpravami 
fasády, či interiéru domu, spravidla z hľadiska zachovania kultúrno-
historických hodnôt nevhodných. 
CieI’om je v budúcnosti nasmerovať obnovu minimálne fasád v duchu 
regionálnej znakovosti a pouţitia vhodných stavebných materiálov a 
technológii 

c)  Objekty dotvárajúce charakter historickej štruktúry 
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ide o skupinu objektov stavebne upravovaných, resp. postavených zväčša po 
2. pol. 20. storočia. Ich architektonický výraz nie je podmienený znakovosťou 
historického prostredia, ale v jeho kontexte sa prejavujú neutrálne. Hmotové 
charakteristiky týchto objektov nekontrastujú s hodnotami historickej štruktúry. 
Budúce stavebné úpravy môţu pouţitím vhodných architektonických úprav 
(umiestnenie otvorov na fasáde, ich proporcia) a vhodných stavebných 
materiálov (odstránenie brizolitových omietok, pouţitie keramickej škridly ako 
krytiny a pod.) prispieť k harmonizácii pôsobenia vo vzt’ahu s pôvodnou 
zástavbou 

d)  Objekty vyiadujuce úpravu 
skupina objektov prevaţne z 70. - 90. rokov 20. storočia, ktoré predovšetkým 
svojou mierkou a slabou architektonickou kvalitou a pouţitím nevhodných 
stavebných materiálov kontrastujú s hodnotami historickej architektonicko-
urbanistickej štruktúry. Bude nevyhnutné ich individuálne posúdenie a návrh 
takých stavebných úprav, ktoré by eliminovali ich rušivé pôsobenie v 
urbanistickej štruktúre. 
Najnaliehavejšia je potreba pouţitia vhodných stavebných úprav na objekte 
bývalého nákupného strediska, ktoré svojou nevhodnou predimenzovanou 
hmotou narúša uplatnenie Rím. kat. kostola sv. Mikuláša, ako prirodzenej 
dominanty obce, najmä v priehI'adoch od juhovýchodného a juhozápadného 
smeru. Pouţitie vhodných stavebných úprav prinavráti pôvodné hodnoty 
urbanistickému celku. 

e)  Objekty pôvodného hospodárskeho zázemia 
skupina objektov určených ako hospodárske zázemie obytného domu, 
aditívne priradené v smere pozdĺţnej osi do hĺbky parcely, príp. samostatne 
stojace objekty. Do skupiny patria aj budovy určené na výrobnú prevádzku - 
mlyny, kováčske vyhne a pod. Sú spravidla intaktne zachované bez 
neskorších necitlivých prestavieb. CieI’om je zachovanie ich pôvodných 
hodnôt a po podrobnejšej analýze zapísanie niektorých objektov do UZKP. 

 
 
Stanovenie podmienok pre činnost’ na rezervných plochách 
 

V jadre architektonicko—urbanistickej štruktúry sa výrazne uplatňujú dve, 
plošne významné rezervné plochy : 
Plocha na mieste bývalej prepriahacej stanice. Dnes existujúci posledný objekt je 
prestavaný na kultúrny dom. Svojimi priestorovými moţnosťami nie je vyhovujúci 
jeho objem. Prípravné projekčné práce sú smerované k jeho prístavbe. Je ţiadúce, 
aby pôvodne historický objekt na tak urbanisticky významnej polohe, na ktorej je 
umiestnený, bol upravovaný v kontextuálnom duchu. Aby architektonické prostriedky 
pouţité pri dostavbe vychádzali z hmotového členenia zachovaného objektu, 
ktorému sa výrazovo prispôsobia. 
Neodporúčame pouţit‘ princípy kontrastu v hmotovom tvarovaní, či pouţitím nových, 
A zámerne kontrastných materiálov - presklené obvodové steny a pod. Plochu areálu 
doporučujeme architektonicky upraviť ako verejný park, s dominanciou zatrávnených 
pIôch, s výsadbou stredne vysokej a nízkej zelene, s minimom spevnených plôch a s 
pouţitím len suchých štrkových násypov. 
Plocha pribliţne uprostred obce, kde sa začala zatiaľ’ vo forme provizéria formovať 
funkcia trţnice. Priestor môţe byť vyuţitý ako parcela pre novú zástavbu určenú 
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prevaţne na funkciu sluţieb kombinovanú s bývaním, ktorá bude svojou mierkou, 
znakovost’ou a pouţitím materiálov kurespondovať s regionálnou znakovosťou 
prostredia. V prípade, ţe nebude reálne zastavanie plochy, nie je ţiadúce jej 
spevňovanie asfaltom, betónovaním a pod. Na funkciu formujúcej sa trţnice môţe 
byt’ naviazaný odpočinkový priestor s prevahou trávnatého porastu a okrasných 
nízkych a stredne vysokých drevín. Rozsah spevnených plôch minimalizovať, 
realizovať len štrkové povrchy. 
 
 
Zásady funkčného vyuţitia 
 

Súčasná, prevaţne obytná funkcia objektov vyuţívaná na trvalé bývanie, resp, 
ako rekreačné ubytovanie, je v súlade s poţiadavkami na ich primerané vyuţitie a 
ochranu ich zachovaných hodnôt. Objekty najmä hospodárskeho zázemia sú v 
súvislosti s prudkou zmenou ţivotného štýlu zväčša bez vyuţitia a chátrajú. Je 
dôleţité zabezpečovať aspoň ich minimálnu údrţbu a hI‘adat’ vhodné vyuţitie, ktoré 
by zastavilo proces ich poškodzovania. 
Vhodnou by bola ich primeraná adaptácia na prechodné rekreačné bývanie. 
Zachované výrobné objekty by mohli byt‘ súčast’ou expozície o kultúrno-historických 
hodnotách obce, alebo sIúţit’ takej prevádzke, ktorá by umoţňovala fungovanie pri 
zachovaní pôvodných technológií (drobná výroba, kaviareň, reštaurácia a pod.) 
 
 
Zásady dopravného riešenia 
 

V plnej miere zachovať historickú dopravnú siet’. Historická pôdorysná 
štruktúra je nadradená dopravným hľadiskom. Koncepcia riešenia musí 
minimalizovať negatívne dopady na historickú urbanistickú štruktúru. Nie sú ţiadúce 
technokratické účelové dopravné riešenia, s tvrdými zásahmi v krajinnom reliéfe, bez 
úzkeho naviazania na prirodzené tvarovanie terénu. 

 
 

Zásady riešenia fasád 
 

Pri obnove fasád vychádzať z diferencovaného prístupu k objektom. Pri 
obnovách fasád objektov je potrebné zachovat' ich historické hodnoty, ktoré sú 
reprezentované: 
- hmotou muriva fasády, vrátane pôvodného pojiva 
- rozmiestnením otvorov na fasáde a ich proporciami 
- zachovaním architektonicko-výtvarne cenných detailov fasád: kamenných 

armovacích osteni okenných a dverných otvorov s ich prípadnou výtvarnou 
výzdobou, plastickými štukovými detailami fasády 

- zachovaním všetkých omietkových a náterových vrstiev plochy fasády 
- pouţitie pôvodnej vápennej technológie náteru exteriérov (farebné nátery 

z haseného vápna) 
- pouţitie vhodnej farebnosti fasád, realizovanej najlepšie na základe výskumu 

farebnosti, alebo zvolením pastelovej farebnosti  
- zachovanie a obnova pôvodných drevených okenných a dverných výplní, 

vrátane ich pôvodnej povrchovej úpravy a farebnosti  
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- zachovanie a obnova dreveného dostenia štítu, spolu s unikátnymi 
dekoratívnymi drevenými prvkami v ukončení štítu  

- zachovanie a obnova existujúcich kovaných okeníc  
- v objektoch, kde bola v minulosti poškodená nevhodnými stavebnými úpravami 

hlavná fasáda, bude ciel'om obnovy jej rehabilitácie na základe členenia fasády 
analogických objektov 

 
Vylučujeme: 
- zmenu umiestnenia proporcií pôvodných otvorov  
- odstraňovanie pôvodných okenných a dverných výplní  
- odstraňovanie starších omietkových a náterových vrstiev - pouţitie disperzných 

a silikónových náterových hmôt  
- dodatočné dekoratívne riešenie fasád pouţitím plastu, keramického obkladu a 

pod.   
- pouţitie plastových či kovových dverných a okenných výplní. 
PokiaI’ je v objekte umiestnená verejná prevádzka obchodu či sluţieb, bude jej 
reklamné označenie prispôsobené historickým hodnotám urbanistického celku. 
 
Doporučujeme: 
- na tabule reklamného označenia pouţit’ prírodné, resp. ušI'achtiIé materiály - 

drevo, kov  
- nerušivo pôsobia vkusné nápisy namaľované na vhodnom mieste priamo na 

fasádu objektu  
- pouţitie kovových, resp. drevených písmen, samostatne osadených na fasáde  
- nápis doporučujeme bodovo nasvietiť  
- rozmer reklamného označenia obmedziť na minimum 
 
Vylučujeme: 
-        veľkopIošné neónové reklamné tabule 
-        svietiace, či svetielkujúce reklamné neónové trubice 
-        plastové reklamy 
 
Zásady riešenia striech 
 

V Prenčove sa zachoval ojedinelo neporušený jednotný ráz strešnej krajiny 
vďaka zachovaným starším konštrukciám krovu a zachovanej jednotnej strešnej 
krytiny. 

 
Doporučujeme: 
- zachovat‘ staršie končtrukcie krovov s hodnotnými ručne kresanými 

konštrukciami  
- podkrovia nezobytňovať, pretoţe súčasné technológie zateplovania podkrovia 

konštrukciu krovu uzatvárajú, jej technický stav je nekontrolovateľný a 
dochádza k riziku jej znehodnotenia drevokazným hmyzom a hubami  

- v prípade nevyhnutnosti zobytnenia podkrovia je moţné priestory presvetI’ovat‘ 
minimálnym mnoţstvom vikierov jednoduchého tvaru  

- v prípade zvIášt‘ cennej konštrukcie krovu a tvaru strechy priestor podkrovia 
presvetI’ovat’ strešnými oknami malých rozmerov 

- pri poškodení konštrukcie krovu budú jej poškodené miesta vyspravené 
Iokálne  



Územný plán obce Prenčov 

59 
LANDURBIA Banská Bystrica 

- ako strešná krytina bude pouţitá tvrdá pálená keramická škridla malorozmerná 
– typ Steinbruck  

- nadstrešné murované časti komínov, spolu s ich tvarovanými ukončeniami 
hlavíc budú zachované a obnovené 

 
Vylučujeme: 
- neodôvodnenú výmenu konštrukcie krovu - zmenu tvaru strechy  
- pouţitie inej strešnej krytiny ako keramickej škridly  
- odstraňovanie, resp. nevhodné tvarové preriešenia nadstrešných častí 

komínov  
- vybudovanie nadmurovky pri výmene krovu - jej pouţitie zásadne mení 

hmatové členenie objektu  
- pouţitie niektorých veľkorozmerných typov pálenej keramickej krytiny 
 
Riešenie priestorov a ulíc 
 

Špecifikom väčšiny voI'ných priestranstiev a ulíc bola v minulosti prevaha 
trávnatých plôch, kedy sa špeciálne spevňované plochy uplatňovali len v minimálnej 
miere. Dnešné asfaltované povrchy, príp. geometrizované exaktné celoplošné 
dláţdenia sú tvrdým zásahom do mäkkej urbanistickej skladby historickej štruktúry 
uličných priestorov či voľných priestranstiev. 
 
Doporučujeme: 
- minimalizovať spevňovanie voľných priestorov a chodníkov na nevyhnutný 

rozsah  
- pri výbere materiálu spevneného povrchu uprednostniť prírodný kameň (štrk, 

riečne valniny, kamennú dlaţbu - pravidelné kamenné platne, dlaţobné kocky)  
- ak je pouţitie prírodného materiálu z finančného hI'adiska nereálne, zvoIit’ 

dlaţbu najjednoduchšieho tvaru, neutrálnej farebnosti, bez zvýraznených 
obrubníkov  

- nové prvky drobnej architektúry voIit’ citlivého jednoduchého dizajnu, 
s dôrazom na kvalitu pouţitého materiálu, formálne pouţívať zjednodušené 
tradičné tvary 

 
Vylučujeme: 
- pouţitie prvkov drobnej architektúry ,,mestského" dizajnu  
- zámkovej dlaţby 
 
Oplotenie 
 

Vzhľadom na posun stavebnej čiary od uličnej čiary má väčšina objektov 
v Prenčove oplotené predzáhradky, resp. oplotený dvor pozemku. Oplotenie sa 
svojim rozsahom, tvarovým a materiálovým riešením veI’mi výrazne uplatňuje v 
interiéri obce. Pre zlepšenie jeho pôsobenia 
 
Doporučujeme: 
- zachovat` historické typy dreveného oplotenia, resp. murovaných ohradných 

múrikov  
- novostavby opIocovat’ pIotom striedmeho dizajnu, ktorý bude vychádzať 

z tradične pouţívaných foriem a materiálov 
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Vylučujeme: 
- pouţitie plotov kovových zváraných a plechových, betónových, plastových, 

z azbestocementových vlnoviek, bielych neomietaných tehál, keramických 
ornamentálne tvarovaných prvkov, plotov z odpadov plechových výliskov a 
pod. 

 
 
Zeleň 
 

Pre obec je významné zachovanie skupín vzácnych stromov, rastúcich 
v blízkosti votívnych plastík a v areáloch cintorínov. Úlohou tejto monumentálnej 
zelene je architektúru, či plastiku umocňovať v jej pôsobení, nie ju zatieňovať Je 
potrebné sledovať zdravotný stav a výšku jednotlivých stromov a s primeraným 
predstihom pred ich odstránením zabezpečiť vysadenie vhodnej náhrady. 

V obci sú umiestnené aj skupiny ihličnatých stromov, ktorých prítomnosť je 
v interiéri sídla neţiadúca, Nevhodným je tieţ umiestňovanie mobilnej zelene, resp. 
mobilnej kvetinovej výzdoby. 
 
Zásady pre výber a pouţitie stavebných materiálov 
 

Pri historických stavbách I’udovej architektúry umiestnených na území 
plánovanej pamiatkovej zóny je cieI’om ochrany pamiatkových hodnôt jednotlivých 
objektov aj zachovanie tradičnej stavebnej technológie a materiálov. Ich výmena je 
moţná len pri úplnom doţití - len tak je zaručená autenticita hodnôt pamiatky. V 
prostredí Prenčova, v dobe vzniku väčšiny cenných objektov - prevaţne z konca 19. 
storočia, sa výber materiálov na stavbu objektov obmedzil na prírodné zdroje - 
kameň, hlinu, drevo, piesok, hasené vápno, slamu, keramickú škridlu, sklo a kov, 
I'anovú fermeţ, prírodné farebné pigmenty atd’. 

Väčšina historických objektov nie je izolovaná voči vplyvom zemnej vlhkosti. 
 
Doporučujeme: 
- poškodené časti objektov, murivá, omietky, nátery, drevené konštrukcie krovu, 

okenné a dverné výplne atd. obnovovať, prípadne dopĺňať len v pôvodnom 
materiáli, pokiaľ moţno historickou technológiou, s pôvodnou povrchovou 
úpravou  

- veI’mi opatrne uplatňovať historické materiály na tých častiach stavieb, kde sa 
v minulosti neuplatňovali 

 
Vylučujeme: 
- pouţitie nových technológií na báze cementu, betónu, pouţitie 

neprievzdušných fólií, silikónových, resp. disperzných náterov a pod., zhoršuje 
prirodzené odvetrávanie vlhkosti a v konečnom dôsledku stavebno-technický 
stav objektu  

- pouţitie plastových materiálov, laminátov a historizujúcich napodobenín prvkov 
z prírodných materiálov 

 
Regulatívy ţivotného prostredia a ochrany prírody: 
• za prvoradé povaţovat‘ výstavbu obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 
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• ekologickú stabilitu riešeného územia zvýšiť výsadbou stromov a krovín pozdĺţ 
komunikácii a na nevyuţívaných plochách, dosadbu brehových porastov pozdĺţ 
vodných tokov a okolo areálov poľnohospodárskeho druţstva 

• čistotu ovzdušia zlepšiť zmenou vykurovacieho média (z pevných palív na 
elektrické vykurovanie) 

 
 
 
 
Voľné pozemky, ktoré nemoţno zaradit’ medzi stavebné pozemky 
 

Medzi stavebné pozemky nemoţno zaradit’ parcely nachádzajúce sa 
v ochranných pásmach (cintorínov, roI’níckeho druţstva, elektrických vedení, 
trafostaníc, vodných tokov, vodovodu a cestných komunikácií). 

Medzi stavebné pozemky nemoţno zaradiť parcely po l’avom brehu toku 
Štiavnice v strednej časti obce, z dôvodu veI’kého sklonu terénu a skalnatému 
strmému úbočiu spadajúcemu do vodného toku. 
 
 
Zásady a regulatívy pre zachovanie a zvýšenie ekologickej stability územia 
 

Pre realizáciu MUSESu je potrebné v území katastra obce Prenčov dodrţat’ 
tieto okruhy opatrení: 
d) vytvorit‘ ekostabilizačné prvky v rámci potenciálnych geosystémov 
e)  ekostabilizačné opatrenia (prípadne špeciálne) 
f)  odstrániť a eliminovať účinky stresových faktorov 
 
d)  V území sú uţ Iegislatívne chránené (CHKO Štiavnické vrchy) stanovené 

nadregionálne biocentrá -jadrové územie a biokoridory (potok Štiavnica) alebo 
sa nachádzajú v nami navrhovaných ekologicky významných sedimentoch, 
ktoré sú prevaţne v poľnohospodárskej krajine. Dosiahnutie klimaxového 
štádia je podmienené umoţnením prirodzenej sukcesie, teda ponechat’ a 
podporit’ prebiehajúci sukcesný proces s dostatočným monitoringom. 

e)  V katastri podporiť zmenu štruktúry krajiny najmä dotvorením štruktúry 
rozptýlenou nelesnou vegetáciou, zabezpečiť jej ochranu, moţné aţ ţiadúca 
je rekonštrukcia štruktúry krajiny podI‘a historickej krajinnej štruktúry. 
V rámci špeciálnych ekostabilizačných opatrení pri hospodárení v Iesných 
komplexoch dodrţiavať opatrenia so zameraním na ochranu pôdneho fondu, 
vyuţit’ holorubnú a obmedziť odrubnú formu hospodárenia. Drevinové 
zastúpenie (zloţenie) voliť v súlade s prirodzeným zastúpením. Na 
kontaktných zónach s poľhohospodárskymi pôdami dodţiiavať zákaz pasenia 
dobytka v Iese. 

f)  Keďţe v katastri zvýrazných stresových faktorov sú len plochy v okolí 
dopravnej komunikácie, teda vysadiť ochranné Iesné pásy pri dopravných 
Hniéch za účelom zníţenia hluku a úletu exhalátov z dopravy. Vzniká ešte 
moţnost’ sledovať transfer kontaminántov do rastlín s cieI'om vytypovania 
optimálnych kultúr. 

 
Všetky opatrenia majú smerovať k dostatočnej ekologickej stabilite, teda trvalo 

udrţateľného rozvoja územia katastra Prenčov. 
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Regulatívy pre vybraté javy a činnosti 
• Územia vyčlenené pre biocentrá a biokoridory zachovať v prírodnej štruktúre pre 

rozvoj pôvodnej biotickej zloţky. 
• Lesohospodársku činnosť zamerat’ na Iesnícku ochranársku aktivitu 

(ekologizáciu v obhospodarovaní Iesov), uplatňovať podrastový spôsob 
hospodárenia a obnovu usmerňovať podI’a horizontálnej a vertikálnej zonácie 
príslušného územia. 

• Ekologicky optimálnou kategóriou agroekosystémov sú striedavé polia orných 
pôd a trvalých trávnych porastov (TTP) s územnou prevahou TTP, ktorých 
vyuţívanie (Iesné Iúky, pasienky) je závislé od potenciálu pôd a konfigurácie 
terénu. 

• Chrániť a udrţiavať roztýlenú vegetáciu medzí, terénnych predelov, strii, 
výmoI’ov a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, ktoré sú rozhodujúcimi prvkami 
krajinnej zelene v území. 

 
S cieľom zachovania súčasnej vysokej ekologickej stability v okolí sídla je nutné 
dodrţiavať tieto podmienky (opatrenia): 
• v území (ploche), kde súbeţne prebiehajú Iíniové prvky (biokoridor — potok 

Štiavnica a cestné komunikácia) riešiť stret záujmov (krajinársky a biologicky 
hodnotný prvok biokoridoru verzus nadlimitná koncentrácia — Pb, Cd, Hg, F v 
bíizkosti komunikácie) 

• monitorovat’ sukcesný proces v okolí sídla aj v blízkej krajine 
• zvýšiť ekologickú stabilitu realizáciou navrhnutých plôch s rozptýlenou 

vegetáciou 
• v blízkosti sídla vyIúčit’ pasenie dobytka 
• pri poľnohospodárskych aktivitách vyIúčit’ chemické ošetrovanie 

poľnohospodárskych pôd, ale aj plochy blízkeho extenzívneho sadu 
• v intezívnej poľnohospodárskej výrobe sa orientovať na výrobu krmovín. 

Dodrţaním návrhu MUSES a navrhovaných opatrení v okoIí sídla sa 
naplní poţiadavka spoločnosti skvalitnenia súčasného vyuţívania územia 
s rešpektovaním krajinnoekologických daností územia sídla Prenčov. 
 
 
6.   ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOSŤ O ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Zásady a regulatívy starostlivosti o ţivotné prostredie 
 
• Hygienickú situáciu obce zIepšit’ realizáciou obecnej kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd 
• Organizačnými opatreniami zníţit’ nepriaznivý vplyv trasy cesty II / 525 

zastavaným územím obce 
• Znečisťovanie ovzdušia splodinami zvykurovacieho procesu v domácnostiach 

zníţit‘ postupným prechodom na ušI'achtiIé palivá. CieI’om je plynofikácia obce, 
napriek momentálnemu odmietavému postoju Slovenského plynárenského 
priemyslu. Dočasným riešením je vyuţívanie biomasy - drevených odrezkov - na 
vykurovanie objektov občianskej vybavenosti v centre obce. 

• Organizačnými opatreniami a dosadbou izolačnej zelene zníţit‘ nepriaznivý vplyv 
hospodárskeho strediska Roľníckeho druţstva Sitno na obytnú zónu obce 

• Zvýšením percentuálneho zastúpenia plôch verejnej zelene v zastavanom území 
obce zlepšiť celkovú úroveň čistoty ovzdušia 
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• Dosadbou chýbajúcej sprievodnej vegetácie vodných tokov zvýšiť ich funkciu 
biokoridorov  

• Osvetou, pravidelným čistením a sankciami zamedziť znečisťovaniu toku 
Štiavnice i ostatných vodných tokov tuhým aj tekutým odpadom  

• V celom katastrálnom území obce prísne dodrţiavať všetky podmienky činnosti v 
Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy  

• V rámci programu Obnovy dediny a verejnoprospešných prác zlepšiť obytné 
prostredie obce zlepšením údrţby domového fondu, súkromnej aj verejnej 
zelene.  

• V ceIom katastrálnom území obce zlepšiť starostIivost` o faunu a flóru, s cieI’om 
zvýšiť ekologickú stabilitu územia 

 
7.   VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 

Zastavané územie obce je vymedzené schválenou hranicou zastavaného 
územia z roku 1990, rozšírenou o nové pIochy pre rozvoj obce ktoré sú predmetom 
záberu PPF. 

Severnú a západnú hranicu zastavaného územia tvoria striedavo trvalé trávne 
porasty, orná pôda a ovocné sady. Východnú a juţnú hranicu tvoria trvalé trávne 
porasty a enklávy Iesa. Severná a juţná hranica prebieha naprieč úzkou údoInou 
nivou toku Štiavnice. Západnú hranicu tvorí mierny svah so skIonom smerom 
východným. Východnú hranicu tvorí prudký svah zvaný Bukovina, ktorý v sto 
metrovom úseku spadá vo forme bralnatej steny koImo do koryta Štiavnice. Väčšina 
zástavby je situovaná na pravom brehu vodného toku. Iba jedna prerušená ulica sa 
nachádza na ľavom brehu Štiavnice. 

Riešené Iokality, ktoré sú určené na zaber, sa nachádzajú v katastrálnom 
území Prenčov. Celková výmera zaberaných IokaIít je 14,10 ha, z čoho v 
zastavanom území je 7,95 ha, mimo zastavaného územia je 6,15 ha. Na 
poI'nohospodársku pôdu pripadá 11,47 ha, z toho v zastavanom území je 5,67 ha, 
mimo zastavaného územia je 5,80 ha. 
Na severnom okraji obce je zastavané územie rozšírené o časť parciel č. 897, 894, 
890/1, 857, 845, 836, 852, 854 a 840. Na západnom okraji obce je zastavané územie 
rozšírené o poľnú cestu prebiehajúcu východným a juţným smerom od odbočenia z 
cesty III/5241 časťou parcely č. 2356. Ostatné rozvojové plochy sú vo vnútri 
existujúceho zastavaného územia. 
 
8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
 
 
Na riešenom území sú vymedzené tieto ochranné pásma: 
- Hygienické ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD Sitno je stanovené 180 m 

od objektov ţivočíšnej výroby podl’a prílohy č. 9/ 1986 Acta hygienica, 
epidemiologica et mikrobioIogica. V zmysle posudku OU v B. Štiavnici, štátneho 
okresného hygienika zo dňa 14. 6. 2001, zabezpečiť návrh a vyhlásiť spresnené 
ochranné pásmo v súlade s počtom chovaných zvierat. Tento postup je 
nevyhnutný z hI’adiska zabezpečenia ochrany zdravia obyvateI’ov obce. 

- Hygienické ochranné pásmo cintorínov je stanovené 50 m od opIotenia 
cintorínov na všetky strany.  

- Ochranné pásmo vodných zdrojov ,, Mesiac kameň ,, a ,, Na poliach ,, a 
vodojemov. PHO I. stupňa je vymedzené opIotením uvedených objektov.  
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- Ochranné pásma ciest a miestnych komunikácií (v zmysle § 11 cestného 
zákona): 

 
cesta II. tr. č. 525   .............................................................................. 25 m 
cesta III. tr. č. 5241 ............................................................................. 20 m 
miestne komunikácie (všeobecne pristupné všetkým vozidlám) ........ 15 m 

- Ochranné pásmo vodných tokov je stanovené 6 m od toku na obidve strany 
- Ochranné pásmo elektrických vzdušných vedení vysokého napätia je 15 m na 

obidve strany od krajného vodiča. Trafostanice majú ochranné pásmo 10 m. 
 
 
9.   URČENIE ÚZEMÍ PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN   
      ZÓNY 
 
 
V podmienkach obce Prenčov je potrebné postupne obstarať územné plány zón na 
nasledovné územia: 
- centrum obce v okolí budovy Obecného úradu a bývalej dostavníkovej 

prepriahacej stanice 
- priestor pod evanjelickým kostolom so zachovanou historickou urbanistickou 

štruktúrou 
- nová obytná skupina rodinných domov na severnom okraji obce (Galova Iúka) 
 
 
10. PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A PRE ASANÁCIE 
 
 
Plochy pre verejnoprospešné stavby 
 
Pre verejnoprospešné stavby sú vyčlenené tieto plochy: 

a. pásy pozdĺţ cesty II/525 pre zlepšenie jej smerových pomerov a pre 
dobudovanie obojstranných chodníkov 

b.  pás pozdĺţ cesty III/5241 pre zlepšenie jej smerových a výškových 
pomerov a pre dobudovanie jednostranného chodníka 

c.  nové obsluţné komunikácie v novonavrhovaných obytných skupinách 
d.  prepojovacia komunikácia a premostenie Štiavnice v severnej časti 

obce 
e.  dobudovanie miestnych komunikácií 
f.  čistiareň odpadových vôd 
g.  amfiteáter pre kultúrne podujatia obcí mikroregiónu 
h.  obecné parky a rozšírenie verejnej zelene 
i.  dosadba brehových porastov vodných tokov 
j.  výsadba ekostabilizačnej vegetácie 
k.  nové trafostanica 

 
 
Asanácie 
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Súčasťou riešenia územného plánu je zlepšenie dopravného systému obce. 
Navrhnuté je zlepšenie smerových pomerov ciest II/525 a III/5241. Tieto zmeny sa 
dotýkajú existujúcej zástavby v troch prípadoch: 
- pri kultúrnom dome, kde je zúţený uličný profil 
- v ľavotočivej zákrute cesty II/525 (smerom na Hontianske Nemce), kde dochádza 

pri zväčšení polomeru zákruty k dotyku s domom postaveným na parcele č. 251 
- na začiatku trasy cesty III/5241, kde dochádza k dotyku s domom na parcele č. 

441/2 
Vo všetkých troch prípadoch je však moţné v projektovej dokumentácii 

rekonštrukcie ciest technicky vyriešit’ vedenie trás i šírkové usporiadanie tak, aby 
nemuseli byt’ uvedené objekty zasanované. 
 
 
11. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 
 
 
1. Zlepšenie smerových a šírkových pomerov cesty II/525 jej rekonštrukciou na 

stanovené kategórie v celom zastavanom území obce s dobudovaním 
obojstranných chodníkov a autobusových zastávok. 

2.  Zlepšenie smerových, šírkových a vyškových pomerov cesty Ill/5241 jej 
rekonštrukciou včítane vybudovania jednostranného chodníka. 

3.  Vybudovanie novej uličnej komunikácie, vodovodu, elektrického NN vedenia, 
kanalizácie a telekomunikačného vedenia v novonavrhnovanej ulici na ľavom 
brehu toku Štiavnice severne od sídla RoI’níckeho druţstva Simca. 

4.  Vybudovanie novej uličnej komunikácie, vodovodu, elektrického NN vedenia, 
kanalizácie a telekomunikačného vedenia v novonavrhnovanom obytnom 
súbore rodinných domov na severovýchodnom okraji obce. 

5.  Vybudovanie prepojovacej komunikácie a mosta cez tok Štiavnice pri 
sústredenej občianskej vybavenosti v centre obce. 

6.  Dobudovanie miestnych komunikácií. 
7.  Vybudovanie obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. 
8.  Vybudovanie amfiteátra. 
9.  Vybudovanie obecných parkov a rozšírenie plôch verejnej zelene. 
10.  Úprava korýt potokov v intraviláne obce prírodnými materiálmi, vyčistenie korýt 

a brehov a výsadba stromovej a krovinnej vegetácie pozdĺţ oboch brehov 
11.  Zvýšenie výkonu jestvujúcich trafostaníc a vybudovanie novej trafostanice 
12.  Vybudovanie vzdušnej VN prípojky k navrhovanej trafostanici 
 
 


