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C. ZÁKLADNÉ ÚDAJE. 
0.            IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

NÁZOV DOKUMENTÁCIE 

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 
 

OBSTARÁVATEĽ 

Názov Nitriansky samosprávny kraj 
Sídlo Rázusova 2A 
 949 01 Nitra 
IČO 37 861 298 
Župan doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
 
Zodpovedný zástupca Ing. Martin Čaja 
 vedúci odboru strategických činností 
 
Kontaktná osoba Ing. Vladimír Čulík 
 vedúci oddelenia územného plánovania a životného  
 prostredia 
 
 Ing. Tatiana Beláková 
 odborný referent pre územné plánovanie 
 

ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA NA OBSTARÁVANIE ÚPP A ÚPD 

Meno: doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. 
Číslo: číslo registračného preukazu 347 
 
Preukaz o odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydaný 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. 

 

SPRACOVATEĽ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 

Názov Inštitút priestorového plánovania  
Sídlo Ľubľanská 1 
 831 02 Bratislava 
IČO 36 064 645 
Predseda Ing. Ľubomír Macák  
 
Hlavný riešiteľ Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. 
 autorizovaný architekt 
 Registračné číslo autorizácie: 0967 AA 
 
Zodpovedný riešiteľ  Ing. Matúš Bizoň, PhD. 
 autorizovaný architekt 
 Registračné číslo autorizácie: 2539 AA 
 

  

Nitriansky samosprávny kraj 
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SPOLUAUTOR 

Názov AUREX spol. s r. o.  
Sídlo Ľubľanská 1 
 831 02 Bratislava 
IČO 31 325 483 
 
 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV 

Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. Hlavný riešiteľ  
 Urbanizmus a územné plánovanie 
  
Ing. Matúš Bizoň, PhD. Zodpovedný riešiteľ 
 Sídelná štruktúra a hierarchizácia osídlenia 
 Priestorové plánovanie 
 Priestorové usporiadanie a funkčné využitie 
 Bývanie 
  
Ing. Ľubomír Macák Hospodárstvo  
 Ekonomika 
 Záujmy obrany štátu 
  
Ing. arch. Daniela Huertas Kultúrno-historické hodnoty 
  
Ing. Michal Štiffel Prírodné podmienky  
 Životné prostredie 
 Ochrana prírody 
 Odpadové hospodárstvo 
 Územný systém ekologickej stability 
 
Ing. Monika Lachmannová, PhD. Ochrana prírody 
 Krajinná zeleň  
 
Ing. Pavol Petrík Demografická charakteristika 
   Infraštruktúra sociálnej starostlivosti 
 
Mgr. Filip Polonský, Ph.D. Funkčné využitie  
 Infraštruktúra občianskej vybavenosti 
 Cestovný ruch, rekreácia a šport 
Ing. Tatiana Blanárová Doprava 
 Udržateľná mobilita 
 
Ing. Peter Slezák  Vodné hospodárstvo 
 
Ing. Vasil Deďo Elektrická energia 
 Zásobovanie plynom  
 Telekomunikácie 
 
Ing. Matúš Bizoň, PhD. Geografický informačný systém (GIS) 
Mgr. Filip Polonský, Ph.D. 
Ing. Michal Štiffel  
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

D.1.3 

D. ŠIRŠIE VZŤAHY. 
1. ZÁSADY A REGULATÍVY KONCEPCIE ROZVOJA REGIÓNU 

V ŠIRŠÍCH VZŤAHOCH A SÚVISLOSTIACH. 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A VÄZBY PRIESTOROVÉHO ROZVOJA REGIÓNU 
 

 
1.1. Valorizovať priestorové väzby rozvoja osídlenia Nitrianskeho kraja pozdĺž rieky Dunaj, 

ako jednej z hlavných európskych urbanizačných osí. 
1.2. Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia pozdĺž spojníc katowickej a budapeštianskej aglomerácie, 

v smere región Považie – Nitra – Nové Zámky – Komárno. 
1.3. Rozvíjať priestorové prepojenia územia kraja na medzinárodnú sídelnú sieť. 
1.4. Podporovať urbanizačné rozvojové osi pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného 

významu, s cieľom skvalitňovania a modernizovania aglomerácie stredoeurópskeho významu.  
1.5. Podporovať rozvoj miest a obcí s ich prirodzeným dostredivým zázemím, cez ktoré prechádz-

ajú trasy koridorov transeurópskeho významu siete TEN-T: 
1.5.1. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru základnej siete CORE  

TEN-T cesty I/66 Zvolen – štátna hranica s Maďarskom v hraničnom priechode Šahy. 
1.5.2. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru siete 

CORE/COMPREHENSIEVE TEN-T vodnej cesty Rýn – Dunaj  (Mainz – Frankfurt – 
München – Nürnberg – Passau – Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest –  Beograd 
– Constanța – Sulina). 

1.5.3. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru siete 
CORE/COMPREHENSIEVE TEN-T Vážskej vodnej cesty od ústia do Dunaja v meste 
Komárno až po Žilinu, s výhľadovým prepojením na rieku Odra. 

1.5.4. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru siete COMPREHENSIEVE  
TEN-T Rýchlostnej cesty R1 v smere (Bratislava – Trnava – Sereď) – Nitra – Zlaté 
Moravce – (Žiar nad Hronom). 

1.5.5. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru siete COMPREHENSIEVE  
TEN-T konvenčnej železničnej trate č. 130 (Bratislava) – (Galanta) – Palárikovo – Nové 
Zámky – Štúrovo – (Budapešť). 

1.5.6. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru siete COMPREHENSIEVE TEN-
T konvenčnej železničnej trate č. 135 Nové Zámky – Komárno – štátna hranica 
SR/Maďarsko. 

1.5.7. Podporovať rozvoj sídiel situovaných pozdĺž koridoru siete COMPREHENSIEVE  
TEN-T konvenčnej železničnej trate č. 150 Nové Zámky – Šurany – Levice – (Zvolen) 
– (Košice). 

1.6. Stimulovať vytváranie nadregionálnej a medzinárodnej sídelnej siete na báze spolupráce 
medzi jednotlivými sídlami, mikroregiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja 
v Nitrianskom kraji. 

1.7. Podporovať medzinárodnú spoluprácu pre dosahovanie cieľov  územného rozvoja Nitrian-
skeho kraja, ako pohraničného územia so susedným Maďarskom. 

1.8. Zohľadniť kultúrne a etnografické špecifiká obyvateľstva kraja, ako katalyzátora rozvoja  
v rámci otvoreného Schengenského priestoru.  

1.9. Podporovať prepájanie Nitrianskeho kraja na rozvíjajúcu sa stredoeurópsku aglomeráciu 
v smere Viedeň – Bratislava – Budapešť tak, aby sa postavenie sídiel kraja k najvýznamnejším 
centrám tejto medzinárodnej sídelnej štruktúry umocňovalo a ich vzájomná vzdialenosť 
skracovala.    
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

D.2.1 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

D.2.2 

CELOŠTÁTNE VZŤAHY A VÄZBY ÚZEMNÉHO ROZVOJA REGIÓNU  

 

 
1.10. Rešpektovať celoštátne vzťahy a väzby, ktoré vyplývajú zo záväznej časti riešenia nadradenej 

územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 – 
záväzná časť v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (ďalej aj ako KÚRS), resp. jej 
platné a úplné znenie v čase územnoplánovacích činností regiónu Nitrianskeho kraja. 

1.11. Umocniť postavenie bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho ťažiska osídlenia medzinárodného 
významu a jeho prepojenia na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest. 

1.12. Podporovať rozvoj krajského mesta Nitra ako determinantu rozvoja hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych aktivít celoštátneho významu.  

1.13. Podporovať priestorové vzťahy a väzby v smere na hlavné mesto SR Bratislavu, s cieľom 
umocnenia kooperácií s centrom osídlenia medzinárodného významu. 

NADREGIONÁLNE SÚVISLOSTI ÚZEMNÉHO ROZVOJA REGIÓNU  

 

 
1.14. Zohľadniť rozvojové vzťahy a väzby susedných samosprávnych krajov.  

1.14.1. Zohľadniť pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja nadregionálne súvislosti 
Trnavského samosprávneho kraja. 

1.14.2. Zohľadniť pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja nadregionálne súvislosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

1.14.3. Zohľadniť pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja nadregionálne súvislosti 
Banskobystrického samosprávneho kraja. 

1.15. Podporovať kvalitatívny rozvoj Nitrianskeho kraja v nadväznosti na priestorové špecifiká 
a danosti susedných regiónov.  
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.1.6 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.1.7 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.1.8 

E. OSÍDLENIE A SÍDELNÁ 
ŠTRUKTÚRA. 

2. ZÁSADY A REGULATÍVY ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA. 

URBANISTICKÁ KONCEPCIA ROZVOJA 

 

 
2.1. Podporovať v sídelnom rozvoji kraja vytváranie polycentrického konceptu územného rozvoja 

vo väzbe na centrá a osídlenie susediacich regiónov. 
2.2. Podporovať urbanistickú koncepciu rozvoja, založenú na stanovení ťažísk osídlenia, centier 

osídlenia s ich prirodzeným zázemím a rozvojových osí.  
2.3. Vychádzať pri územnom rozvoji z rovnocenného zhodnotenia medzinárodných, celoštátnych, 

ako aj nadregionálnych vzťahov, pri využívaní pozitívnych vlastností jednotlivých subregiónov 
kraja. 

2.4. Akceptovať, usmerňovať a koordinovať suburbanizačné procesy. 

URBANISTICKÁ KONCEPCIA ROZVOJA – POLYCENTRICKÝ VARIANT  

 

 
2.5. Podporovať vytváranie vyváženého polycentrického konceptu rozvoja sídelnej štruktúry, 

založeného na stanovení hierarchizovaných úrovní centier osídlenia národnej, nadregionálnej 
a regionálnej úrovne.   

2.6. Rozvinúť decentralizovanú štruktúru osídlenia s fungujúcimi centrami a ich priľahlými 
spádovými oblasťami, vytvárajúcimi ich integrované sídelné zoskupenia. 

2.7. Vyvažovať prirodzenú polycentrickú štruktúru, zachytávajúcu aj odťažitejšie vidiecke pries-
tory, s cieľom znižovania nežiadúcich rozdielov kvality života. 

2.8. Orientovať priestorový rozvoj sídiel prednostne do intenzifikácie zastavaných území v podobe 
zvyšovania kvality a komplexity urbanizovaných území. 

2.9. Suburbanizačné procesy umierniť v kontexte demografického trendu vývoja počtu obyvateľov, 
resp. využívať ich najmä v zázemí stanovených centier osídlenia.  

2.10. Alokovať investičné zámery regionálneho významu predovšetkým do opätovného využívania 
a revitalizácie poškodených urbanizovaných území typu brownfields, ako aj do nedostatočne 
užívaných plôch, a opäť tak integrovať tieto územia do každodenného života. 

2.11. Zakázať vytváranie nových ohnísk urbanizácie, resp. plochy územne nenadväzujúce 
na urbanizované územia vymedzovať len pre aktivity nezlučiteľné s funkciami bývania.  

2.12. Lokalizovať vybavenostné, sociálne a pracoviskové aktivity do všetkých regionálnych centier 
osídlenia, čím sa vytvoria rovnocenné príležitosti pre obyvateľov, vyvážene vo všetkých 
geografických častí kraja. 

URBANISTICKÁ KONCEPCIA ROZVOJA – AUTOPROFILAČNÝ VARIANT  

 

 
2.13. Aplikovať územný rozvoj regiónu na princípe subsidiarity.   
2.14. Akceptovať, že komplexný rozvoj regiónu bude formovaný kumulatívnym postupom rozvoja 

všetkých miest a obcí kraja, bez významnejšieho usmerňovania z regionálnej úrovne. 
2.15. Ponechať právomoci a zodpovednosti územného rozvoja lokálnej samospráve miest a obcí, 

formujúcej aj územie presahujúce ich vlastné administratívno-územné vymedzenie. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitoly: 

E.2.1 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.2.2 
 

2.16. Umocňovať koncentračné vplyvy prirodzených centier osídlenia. 
2.17. Akceptovať, že ohniskami štruktúry osídlenia sú okresné mestá s ich suburbanizačnými 

aglomeráciami a s prevažne obytnými satelitmi. 
2.18. Zohľadniť, že nové ohniská urbanizácie vznikajú v priamej nadväznosti na prirodzené centrá, 

ako prirodzený proces dekoncentrácie. 
2.19. Akceptovať väčšiu mieru plošnej urbanizácie.  
2.20. Rozvíjať územnoplánovaciu pripravenosť plôch pre bezodkladnú saturáciu aktivít spoločnosti, 

a to od medzinárodného, cez regionálnu, až po lokálnu úroveň. 
2.21. Akceptovať vytvorenie diverzifikovanej ponuky rozvojových plôch, čim sa na ekonomických 

princípoch znižujú ceny stavebných pozemkov. 

ROZVOJ SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY 

 

 
2.22. Podporovať sídelný rozvoj regiónu vychádzajúci z princípov udržateľného rozvoja, 

zabezpečujúci využitie územia aj pre nasledujúce generácie a bez obmedzenia schopností 
budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby. 

2.23. Akceptovať a podporovať sídelné centrá, ktoré preberajú na seba hospodárske, sociálne, 
vedecké a kultúrne úlohy, ktoré presahujú ich miestne potreby. 

2.24. Posilniť regionálne centrá osídlenia s počtom obyvateľov s viac ako 4 000 v ich integrovanom 
území, ako centrá osídlenia doplňujúce vytvorený polycentrický systém osídlenia.   

2.25. Dobudovávať vybavenostné zázemie v sídlach s progresívnym indexom vitality, ako aj v síd-
lach s progresívnym indexom rastu trvale bývajúceho obyvateľstva.  

2.26. Posilňovať rozmanitý charakter a jedinečnosť jednotlivých územných celkov a subregiónov, 
v záujme identifikovania sa obyvateľov so svojim sídelným a životným prostredím. 

2.27. Rozvíjať prirodzené centrá osídlenia ako zásobovacie a sídelno-organizačné uzly pre ich okolie. 
2.28. Zabezpečiť rovnocenné pokrytie existenčných potrieb pre obyvateľov na celom území. 
2.29. Zachovávať v rázovitých obciach tradičný vidiecky a laznícky charakter urbanizácie, ako aj udr-

žiavanie a obnovenie pôvodnej architektúry. 

CENTRÁ OSÍDLENIA  

 

 
2.30. Rozvíjať polycentrickú sústavu centier osídlenia, ktorá je tvorená centrami osídlenia 

národného a nadregionálneho významu v autoprofilačnom variantne, a tiež centrami 
regionálneho významu v polycentrickom variante, ako aj ostatným osídlením regiónu. 

2.31. Podporovať a rozvíjať nasledovné národné centrá osídlenia, ktoré tvoria vybrané centrá, 
zaradené v KÚRS, do 1. až 3. skupiny: 

• Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Šahy, Štúrovo, Topoľčany 
a Zlaté Moravce. 

2.31.1. Národné centrá osídlenia podľa predchádzajúceho regulatívu: 
2.31.1.1. Rozvíjať ako najdôležitejšie koncentračné centrá aglomerácií 

a ťažísk osídlenia národného významu. 
2.31.1.2. Rozvíjať ako centrá osídlenia s kompaktným a intenzívne urba-

nizovaným územím mestského až veľkomestského charakteru, 
určené pre alokáciu a kompletizáciu všetkých mestotvorných 
aktivít. 

2.31.1.3. Podporovať sídla ako prestupné a cieľové uzly s terminálmi 
verejnej dopravy národného až medzištátneho významu. 

2.31.1.4. Využívať ich ako centrá pre alokovanie pôsobnosti inštitúcií 
celoštátneho a medzinárodného významu a alokovať do ich zás-
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tavby administratívne zariadenia vyššej vybavenosti pre výkon 
prenesenej štátnej správy a krajskej či okresnej samosprávy. 

2.31.1.5. Podporovať ich ako koncentračné jadrá pre lokalizáciu zdravot-
níckych zariadení a sociálnej starostlivosti národného, nad-
regionálneho či krajského významu. 

2.31.1.6. Stimulovať ich rozvoj do podoby koncentračných jadier vedy, 
výskumu, vývoja a centier vedecko-technologických inovácií. 

2.31.1.7. Využívať ich územie ako koncentračné póly systému rozvoja 
vyššieho vzdelávania, vysokého školstva a celoživotného 
vzdelávania.   

2.31.1.8. Rozvíjať sídla ako centrá pre kumulovanie ekonomických a hos-
podárskych aktivít s vyššou pridanou hodnotou. 

2.31.1.9. Podporovať sídla ako nositeľov zamestnanosti s potrebou vyso-
ko-kvalifikovanej pracovnej sily. 

2.31.1.10. Rozvíjať ich územia ako póly invenčných foriem umenia, 
kreatívneho priemyslu a kultúry. 

2.31.1.11. Uprednostňovať ich územia pre budovanie veľkokapacitných 
športových štadiónov, zariadení a budov športu, resp. multi-
funkčných hál. 

2.31.1.12. Vytvárať postavenie výstavných, kongresových a koncertných 
centier. 

2.31.1.13. Podporovať rozvoj diverzifikovanej verejnoprospešnej infra-
štruktúry, občianskej vybavenosti, komerčných služieb, ako aj je-
dinečných voľnočasových aktivít. 

2.32. Podporovať a rozvíjať nasledovné nadregionálne centrá osídlenia, ktoré tvoria vybrané centrá, 
zaradené v KÚRS, do 3. až 5. skupiny. 

• Dvory nad Žitavou, Hurbanovo, Kolárovo, Šurany, Tlmače, Vráble 
a Želiezovce. 

2.32.1. Nadregionálne centrá osídlenia podľa predchádzajúceho regulatívu: 
2.32.1.1. Alokovať do ich urbanizovaných území aktivity komunálnej 

občianskej vybavenosti verejnoprospešného charakteru okres-
ného až nadregionálneho významu. 

2.32.1.2. Rozvíjať ako centrá pridruženej a detašovanej verejnej správy 
rôzneho zamerania pre úradné, administratívne, regionálne 
a štátne inštitúcie. 

2.32.1.3. Plniť úlohu centier pre základné a stredné školy so štúdiom 
končiacim maturitou, stredné školy špecifického zamerania, 
ako aj špeciálnych škôl. 

2.32.1.4. Alokovať zdravotnícke zariadenia a rozvíjať ako strediská 
sociálnej starostlivosti okresného až regionálneho významu. 

2.32.1.5. Rozvíjať hospodárske aktivity inovatívneho charakteru pre vznik, 
uplatnenie a šírenie komplementárnych produktov vedy, 
výskumu a vývoja. 

2.32.1.6. Organizovať ich územie ako cieľové dopravné stanice a tiež ako 
prestupné uzly verejnej prímestskej dopravy. 

2.32.1.7. Podporovať alokáciu a pôsobenie zariadení kultúrny, umenia, 
osvety a celoživotného vzdelávania. 

2.32.1.8. Rozvíjať zariadenia pre invenčné voľnočasové aktivity a rekreáciu, 
saturujúce potreby obyvateľov širšieho územia. 

2.32.1.9. Rozvíjať aktivity športu na báze kombinovania profesionálne 
organizovaného a komerčného, t.j. verejne prístupného pôsobe-
nia.  
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2.33. Podporovať a rozvíjať nasledovné regionálne centrá osídlenia, ktoré tvoria vybrané centrá, 
definované v územnom pláne regiónu Nitrianskeho kraja (ÚP R NK ), ako centrá 6. skupiny.    

• Okres Komárno: Číčov, Svätý Peter, Iža, Kameničná, Marcelová, Moča, 
Nesvady, Pribeta, Bátorove Kosihy a Zemianska Olča. 

• Okres Levice: Bátovce, Demandice, Farná, Ipeľský Sokolec, Kalná 
nad Hronom, Kozárovce, Plášťovce, Pohronský Ruskov, Pukanec, Starý 
Tekov, Šarovce, Tekovské Lužany, Veľký Ďur a Žemberovce. 

• Okres Nitra: Jelenec, Klasov, Mojmírovce, Nové Sady, Rišňovce, Veľké 
Zálužie, Veľký Cetín, Výčapy-Opatovce a Ivanka pri Nitre. Osobitne sú  
ako regionálne centrum 6. skupiny stanovené aj dve susedné obce 
vytvárajúce jeden urbanizovaný celok. Zbehy-Lužianky ako jedno centrum 
a obdobne aj Malý Lapáš - Veľký Lapáš ako centrum druhé. 

• Okres Nové Zámky: Gbelce, Kamenín, Kolta, Komjatice, Maňa, Mužla, 
Podhájska, Strekov, Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou a Zemné. 

• Okres Šaľa: Močenok a Tešedíkovo. 
• Okres Topoľčany: Bojná, Horné Obdokovce, Krušovce, Ludanice, Prašice, 

Preseľany, Radošina, Solčany a Veľké Ripňany. 
• Okres Zlaté Moravce: Tesárske Mlyňany, Topoľčianky a Volkovce. 

2.33.1. Regionálne centrá osídlenia podľa predchádzajúceho regulatívu: 
2.33.1.1. Rozvíjať ako centrá integrovaných sídelných zoskupení, ktoré 

spolu s priľahlými obcami vytvárajú sieť regionálnej 
dekoncentrácie osídlenia. 

2.33.1.2. Dotvárať ich územia ako kompaktne urbanizované centrá 
bývania, práce, rekreácie a adekvátnej vybavenosti, ako územia 
pre alokáciu funkcií základného významu, slúžiace aj pre ostatné 
obce integrovaného sídelného zoskupenia. 

2.33.1.3. Podporovať ako prirodzene sa transformujúce sídla na kultivo-
vané vidiecke až prímestské prostredie.  

2.33.1.4. Využívať ako dekoncentračné póly lokalizácie zdravotníckych 
a sociálnych zariadení. 

2.33.1.5. Využívať ich územia ako koncentračné póly systému rozvoja 
základného školstva prípadne stredného školstva spojeného 
s duálnym vzdelávaním.   

2.33.1.6. Rozvíjať ako regionálne centrá výroby a ponuky lokálnych 
výrobkov poľnohospodárstva na tuzemský trh. 

2.33.1.7. Podporovať rozvoj moderných nezávadných výrobných zón 
a areálov. 

2.33.1.8. Podporovať rozvoj zariadení ekologického zhodnocovania 
odpadov, technologických parkov a centier cirkulárnej ekonomiky.  

2.33.1.9. Rozvíjať ako prestupné uzly verejnej integrovanej dopravy. 
2.33.1.10. Dobudovávať a skvalitňovať všetky druhy technickej infra-

štruktúry. 
2.33.1.11. Podporovať aktivity športu, rekreácie a voľnočasových aktivít 

v prírodnom prostredí.  
2.33.1.12. Rozvíjať aktivity pre zachovanie a prezentáciu tradičnej kultúry, 

miestnych zvykov a ľudových remesiel. 
2.34. Podporovať a rozvíjať nasledovné regionálne centrá osídlenia, ktoré tvoria vybrané centrá, 

definované v ÚP R NK, ako centrá 7. skupiny.    
• Okres Komárno: Zlatná na Ostrove. 
• Okres Levice: - 
• Okres Nitra: Cabaj-Čápor. 
• Okres Nové Zámky: Bánov, Palárikovo a Svodín. 
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• Okres Šaľa: Selice, Trnovec nad Váhom a osobitne sú ako jedno regionálne 
centrum 7. skupiny stanovené dve susedné obce Vlčany a Neded, 
vytvárajúce jeden urbanizovaný celok. 

• Okres Topoľčany: - 
• Okres Zlaté Moravce: - 

2.34.1. Regionálne centrá osídlenia podľa predchádzajúceho regulatívu: 
2.34.1.1. Podporovať a rozvíjať totožne ako centrá 6. skupiny, ktoré však 

nevytvárajú integrované sídelné zoskupenia s okolitými obcami. 
2.34.1.2. Rozvíjať ako sídla s užšou profiláciou na svoje vnútorné 

potenciály, zodpovedne využívajúc výhradne svoj vlastný územný 
kapitál. 

2.35. Podporovať a rozvíjať ostatné osídlenie, ktoré tvoria obce, zaradené  
v ÚP R NK, do 8. skupiny.    

• Okres Komárno: Bajč, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Čalovec, 
Dedina Mládeže, Dulovce, Holiare, Chotín, Imeľ, Klížska Nemá, Kravany 
nad Dunajom, Lipové, Martovce, Modrany, Mudroňovo, Okoličná 
na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Šrobárová, Tôň, 
Trávnik, Veľké Kosihy, Virt a Vrbová nad Váhom. 

• Okres Levice: Bajka, Beša, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Čaka, 
Čata, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Dolný Pial, Domadice, 
Drženice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horná Seč, 
Horné Semerovce, Horné Turovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce, Hronské 
Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Jesenské, Jur 
nad Hronom, Keť, Krškany, Kubáňovo, Kukučínov, Kuraľany, Lok, Lontov, 
Lula, Málaš, Malé Kozmálovce, Malé Ludince, Mýtne Ludany, Nová Dedina, 
Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce, Pečenice, Plavé Vozokany, 
Podlužany, Rybník, Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Starý Hrádok, 
Šalov, Tehla, Tekovský Hrádok, Tupá, Turá, Uhliská, Veľké Kozmálovce, 
Veľké Ludince, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom, Vyšné nad Hronom, 
Zalaba, Zbrojníky a Žemliare. 

• Okres Nitra: Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Čab, Čakajovce, 
Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Lefantovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, 
Horné Lefantovce, Hosťová, Hruboňovo, Jarok, Jelšovce, Kapince, Kolíňany, 
Lehota, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Malé Chyndice, Malé 
Zálužie, Malý Cetín, Melek, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, 
Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rumanová, Svätoplukovo, 
Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince, Veľká Dolina, Veľké 
Chyndice, Vinodol, Žirany a Žitavce. 

• Okres Nové Zámky: Andovce, Bajtava, Bardoňovo, Belá, Bešeňov, Bíňa, 
Branovo, Bruty, Čechy, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj, Dubník, Hul, Chľaba, 
Jasová, Jatov, Kamenica nad Hronom, Kamenný Most, Kmeťovo, Komoča, 
Leľa, Lipová, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Michal nad Žitavou, 
Mojzesovo, Nána, Nová Vieska, Obid, Pavlová, Pozba, Radava, Rastislavice, 
Rúbaň, Salka, Semerovo, Sikenička, Šarkan, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký 
Kýr a Vlkas. 

• Okres Šaľa: Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová 
nad Váhom a Žihárec. 

• Okres Topoľčany: Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Čeľadince, 
Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné 
Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, 
Krnča, Krtovce, Kuzmice, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, 
Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, 
Orešany, Podhradie, Práznovce, Rajčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, 
Šalgovce, Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, 
Velušovce, Vozokany a Závada. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.2.3 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.2.4 

• Okres Zlaté Moravce: Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, 
Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, 
Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, 
Tekovské Nemce, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Zlatno, 
Žikava a Žitavany. 

2.35.1. Ostatné osídlenie podľa predchádzajúceho regulatívu: 
2.35.1.1. Rešpektovať ako sídla rozvoľnenej a extenzívnej formy urbani-

stickej zástavby. 
2.35.1.2. Modernizovať ako urbanizované územia, určené predovšetkým 

pre kvalitné a pokojné formy bývania vo vidieckom prostredí, 
umožňujúce „práce z domu“. 

2.35.1.3. Valorizovať dopravné uzly, resp. modernizovať zastávky a stanice 
verejnej dopravy subregionálneho významu pre verejnú prepravu 
osôb. 

2.35.1.4. Podporovať ako centrá zabezpečujúce trvalú starostlivosť 
o prírodné časti krajiny, resp. ako centrá podporujúce ochranu 
prírody a krajiny alebo rozvoj krajinnej zelene. 

2.35.1.5. Zachovať rurálny charakter zástavby pre podporu diverzity 
sídelnej štruktúry regiónu. 

2.35.1.6. Podporovať sídla pre rozvoj hospodárskych aktivít najmä 
primárneho sektoru a potravinárstva. 

2.35.1.7. Prezentovať ako sídla zachovávajúce si tradičnú kultúru, zvyky 
a miestne obyčaje.     

2.35.1.8. Rozvíjať ako sídla pre alokáciu rekreačných, turistických, agro-
turistických a oddychových aktivít spolu s osobitne vymedzenými 
rekreačnými alebo kúpeľnými obcami. 

2.35.1.9. Rešpektovať ich vnútorný a pozvoľný rozvoj bez výrazných 
komerčných zásahov narúšajúcich pohodu a kvalitu života 
malých obcí.   

ŤAŽISKÁ OSÍDLENIA  

 

 
2.36. Rozvíjať sídla, lokalizované v ťažiskách osídleniach, definovaných podľa KÚRS, ako póly rastu 

hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. 
2.37. Zdôrazňovať postavenie miest a obcí, lokalizovaných v ťažiskách osídleniach podľa KÚRS, 

ako priestory s intenzifikáciou rozvoja vybavenostnej dekoncentrácie. 

INTEGROVANÉ SÍDELNÉ ZOSKUPENIA 

 

 
2.38. Podporovať rozvoj integrovaných sídelných zoskupení okolo regionálnych centier osídlenia 

6. skupiny s cieľom zabezpečenia ponuky základnej infraštruktúry pre všetky okolité, 
prirodzene spádujúce, obce k týmto centrám. 

2.39. Podporovať komplementaritu vybavenosti a služieb v rámci sídiel pôsobiacich vo fungujúcich 
integrovaných sídelných zoskupeniach alebo zoskupeniach aglomeračného charakteru. 

2.40. Podporovať združovanie miest a obcí do zoskupení mikroregionálneho charakteru, s cieľom 
riešenia spoločných územno-technických záujmov. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.2.5 

ROZVOJOVÉ OSI 

 

 
2.41. Podporovať rozvoj sídelnej štruktúry v smere rovnobežiek.  

2.41.1. Rešpektovať rozvojový smer (Bratislava) – (Trnava) – Nitra – Tekovské Nemce – 
(Banská Bystrica) ako hlavnú (primárnu) rozvojovú osu sídelného systému kraja.  

2.41.2. Rešpektovať rozvojový smer (Bratislava) – (Galanta) – Nové Zámky – Šahy pozdĺž 
realizovanej rýchlostnej cesty R7 ako rozvojovú os sídelného systému kraja 
sekundárneho významu. 

2.41.3. Rešpektovať rozvojový smer (Bratislava) – (Dunajská Streda) – Komárno – Štúrovo 
ako rozvojovú os sídelného systému kraja terciárneho významu. 

2.42. Podporovať rozvoj sídelnej štruktúry v smere poludníkov.  
2.42.1. Rozvíjať a umocniť severo - južný rozvojový smer Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – 

Komárno ako hlavnú rozvojovú osu sídelného systému kraja.  
2.42.2. Rozvíjať a umocniť severo - južný rozvojový smer Štúrovo – Želiezovce – Levice – 

Tlmače – Tekovské Nemce ako sekundárnu rozvojovú osu sídelného systému kraja.  
2.43. Podporovať rozvoj sídelnej rozvojovej osi prvého stupňa podľa KURS, ako hlavný priestor 

líniového charakteru, prepájajúci národné centrá osídlenia a ťažiská osídlenia, so zvyškom SR 
cez územia Trnavského a Banskobystrického kraja. 
2.43.1. Nitriansko – pohronskú rozvojovú os: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen.  

2.44. Podporovať rozvoj sídelných rozvojových osí druhého stupňa podľa KURS, ako priestory 
líniového charakteru, prepájajúce identifikované centrá osídlenia s území okolitých regiónov 
Trnavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja, resp. mimo hraníc krajiny v Komárne 
a v Štúrove. 
2.44.1. Žitnoostrovno-dunajskú rozvojovú os: Bratislava – Dunajská Streda – Komárno – 

Štúrovo. 
2.44.2. Ponitriansku rozvojovú os: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – 

Nové Zámky – Komárno. 
2.44.3. Hornonitriansku rozvojovú os: Topoľčany/Bánovce nad Bebravou – Partizánske – 

Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom. 
2.44.4. Pohronskú rozvojovú os: Hronský Beňadik – Levice – Želiezovce – Štúrovo. 
2.44.5. Juhoslovenskú rozvojovú os: Dunajská Streda – Nové Zámky – Želiezovce – Šahy – 

Veľký Krtíš – Lučenec (v úsekoch Dunajská Streda – Nové Zámky, Želiezovce – 
Dudince ako komunikačno-sídelnú os). 

2.45. Podporovať rozvoj sídelných rozvojových osí tretieho stupňa podľa KURS, ako doplnkové 
priestory líniového charakteru, prepájajúce identifikované centrá osídlenia na Bratislavsko – 
trnavsko – nitriansku aglomeráciu. 
2.45.1. Piešťansko-topoľčiansku rozvojovú os: Vrbové – Piešťany – Topoľčany. 
2.45.2. Podunajskú rozvojovú os: Senec – Galanta – Nové Zámky. 
2.45.3. Dudvážsku rozvojovú os: Galanta – Dunajská Streda. 
2.45.4. Krupinskú rozvojovú os: Zvolen – Krupina – Šahy – hranica s Maďarskou republikou 

(v úseku Krupina – Šahy – hranica s Maďarskou republikou ako komunikačno-sídelnú 
os). 

2.46. Podporovať rozvoj sídelných rozvojových osí štvrtého stupňa podľa ÚP R NK, ako základné 
priestory líniového charakteru, zabezpečujúce rozvoj komunikačných a sídlených vzťahov 
a väzieb regionálneho významu, pričom ponúka aspoň dva druhy verejnej dopravy. 
2.46.1. Dolnopovažsko-nitriansku os: (Hlohovec) – Rišňovce – Nitra. 
2.46.2. Nitriansko-šaliansku os: Nitra – Cabaj Čápor – Šaľa. 
2.46.3. Nitriansko-piešťanskú os: Nitra – Nové Sady – Veľké Ripňany – Radošina.  
2.46.4. Požitavskú os: Zlaté Moravce – Tesárske Mlyňany – Vráble – Maňa – Šurany. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.1.4 

2.46.5. Vážsku os: Šaľa – Tešedíkovo – Neded – Kolárovo – Komárno. 
2.46.6. Dolnopohronsko-štúrovskú os: Nové Zámky – Strekov – Gbelce – Štúrovo. 
2.46.7. Poiplianska os: Šahy – Ipeľský Sokolec – Pohronský Ruskov. 
2.46.8. Dolnopohronsko-šuriansku os: Levice – Kalná nad Hronom – Podhájska – Šurany – 

Palárikovo. 
2.47. Podporovať rozvoj sídelných rozvojových osí piateho stupňa podľa ÚP R NK, ako doplnkové 

priestory líniového charakteru, zabezpečujúce rozvoj dopravných, komunikačných a sídlených 
vzťahov a väzieb subregionálneho významu. 
2.47.1. Nitra – Veľký Cetín – Úľany nad Žitavou – Hul – Bešeňov – Dvory nad Žitavou. 
2.47.2. Nitra – Veľký Lapáš – Vráble – Kalná nad Hronom – Levice.  
2.47.3. Topoľčany – Jacovce – Prašice. 
2.47.4. Topoľčany – Nemčice – Veľké Ripňany. 
2.47.5. (Hlohovec) – Radošina. 
2.47.6. Zlaté Moravce – Volkovce – Kozárovce.  
2.47.7. Levice – Santovka – Demandice – Sazdice – Vyškovce nad Ipľom – Šahy. 
2.47.8. Levice – Žemberovce – Pukanec. 
2.47.9. Tlmače – Starý Tekov – Kalná nad Hronom. 
2.47.10. Tlmače – Nová Dedina – Pukanec.  
2.47.11. Nové Zámky – Nesvady – Kolárovo – Zemianska Olča – Číčov.  
2.47.12. Komárno – Chotín – Marcelová – Bátorove Kosihy – Gbelce – Svodín – Farná – 

Tekovské Lužany. 
2.47.13. Komárno – Chotín – Svätý Peter – Pribeta – Kolta.  
2.47.14. Štúrovo – Kamenica nad Hronom – Pastovce. 
2.47.15. Šahy – Plášťovce.  
2.47.16. Tlmače – Nová Dedina – (Banská Štiavnica). 

2.48. Podporovať rozvoj komunikačno-sídelných osí podľa KÚRS. 
2.48.1. Komunikačno-sídelnú rozvojovú os 2. stupňa v smere pripravovanej Rýchlostnej 

cesty R7 v úseku Dunajská streda (TTSK) – Nové Zámky. 
2.48.2. Komunikačno-sídelnú rozvojovú os 2. stupňa v smere pripravovanej Rýchlostnej 

cesty R7 v úseku Šarovce – Demandice – Šahy. 
2.48.3. Komunikačno-sídelnú rozvojovú os 3. stupňa v smere pripravovanej Rýchlostnej 

cesty R3 v úseku Šahy – Krupina (BBSK). 

3. ZÁSADY A REGULATÍVY VYUŽITIA POTENCIÁLU ÚZEMIA. 

ÚZEMNÝ KAPITÁL PRE FORMOVANIE URBANISTICKEJ KONCEPCIE 

 

 
3.1. Rozvíjať potenciál kraja na báze podpory vlastného územného kapitálu, ktorý predstavuje 

rozmanité sídelné štruktúry, ako aj etnografické, sociálne, hospodárske a kultúrne špecifiká 
subregiónov kraja. 

3.2. Umocniť pôsobenie pozitívnych disparít miest a obcí, ako územný kapitál generujúci územný, 
socioekonomický a environmentálny progres.  

3.3. Rozvíjať etablované aktivity sídiel ako špecifické katalyzátory hospodárskeho rozvoja.    
3.4. Usmerňovať vnútorné skvalitňovanie miest a obcí na báze využitia a podpory ich dlhodobého 

vývoja. 
3.5. Aktivizovať územný potenciál prostredníctvom stratégií rozvoja, založených na miestnych 

a regionálnych znalostiach o potrebách a faktoroch, ktoré prispievajú ku konkurencie-
schopnosti kraja. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.3.1 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

E.3.2 

4. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
A ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  
Z HĽADISKA ROZVOJA URBANIZÁCIE. 

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE REGIÓNU 

 

 
4.1. Rešpektovať princíp územnej diverzity, t.j. čím je sídelná štruktúra priestorovo a funkčne 

rozmanitejšia, tým je nie len stabilnejšia a udržateľnejšia, ale aj kultúrne hodnotnejšia. 
4.2. Akceptovať urbanizované územia miest a obcí ako koncentračné priestory rozvoja aktivít 

ľudskej spoločnosti. 
4.3. Eliminovať nepriaznivé marginalizačné procesy v kontexte cielenej podpory rozvoja regio-

nálnych centier osídlenia, a tým znižovať nepriaznivé životné podmienky v odľahlejších 
oblastiach regiónu. 

4.4. Podporiť udržateľný rozvoj vidieka, ako hlavného nositeľa poľnohospodárskych a turistických 
aktivít, ako aj každodennej starostlivosti o prírodné časti krajiny. 

4.5. Rozmiestňovať sociálno-vybavenostnú infraštruktúru rovnomerne po celom území kraja, 
s cieľom znižovania množstva nevyhnutných každodenných ciest osobnou dopravou. 

4.6. Podporovať územno-technické opatrenia vedúce k optimalizácií vzájomných vzťahov a väzieb 
susedných sídiel. 

FUNKČNÉ VYUŽITIE REGIÓNU 

 

 
4.7. Zohľadniť dlhodobo sledovaný úbytok počtu obyvateľov celého regiónu v kontexte 

vymedzovania nových rozvojových plôch bývania v jednotlivých sídlach kraja, resp. umierniť 
plošný rozvoj bývania v kontexte dlhodobo evidovanej demografickej regresii obyvateľstva 
celého kraja.  

4.8. Považovať rozvojové plochy podľa územných plánov miest a obcí ako územne disponibilnú 
kapacitu, resp. územnú rezervu potenciálneho rozvoja.  

4.9. Umiestňovať nové rozvojové plochy bývania a vybavenosti v priamej územnej nadväznosti 
na zastavané územia, resp. nevytvárať izolované urbanistické celky v prírodnej časti krajiny. 

4.10. Investičné zámery bývania a vybavenosti alokovať hlavne do zastavaných území miest a obcí. 
4.11. Považovať ornú pôdu ako jeden zo základných typov funkčného využitia.  
4.12. Vymedzovať popri rozvojových plochách bývania aj adekvátne plochy vybavenosti.  
4.13. Vymedzovať v nových územiach priestorovej expanzie sídiel aj plochy sídelnej zelene, parkov 

alebo parkovo upravenej zelene. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.1.1 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.14.2 
Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.1.2 

F. ENVIRONMENT, ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A KULTÚRNE 
DEDIČSTVO. 

5. ZÁSADY A REGULATÍVY 
OCHRANY PRÍRODY, TVORBY KRAJINY 
A VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY. 

OCHRANA PRÍRODY 

 

 
5.1. Rešpektovať veľkoplošné i maloplošné chránené územia, územia európskej sústavy 

chránených území Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu), 
územia medzinárodného významu (mokrade medzinárodného významu tzv. ramsarské 
lokality a významné podzemné lokality pre netopiere v Európe), vymedzené biotopy 
európskeho a národného významu, mokraďové lokality, chránené stromy, jaskyne a geno-
fondové plochy, a zabezpečiť, aby nebola ohrozená ich funkcia. 

5.2. Zohľadňovať odporúčania, menežmentové a návrhové opatrenia dokumentov ochrany prírody 
a krajiny, ako sú programy starostlivosti o chránené územia, územia medzinárodného 
významu a chránené stromy, programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny,  
programy starostlivosti o lesy, zásady starostlivosti o vodný tok v chránenom území, doku-
menty starostlivosti o dreviny a pod. 

5.3. Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných dohovorov 
(Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Karpatský, Európsky dohovor o krajine, 
Dohovor o biodiverzite a pod.) 

5.4. Zosúladiť trasovanie a charakter navrhovaných turistických a rekreačných trás s požiadavkami 
ochrany prírody v chránených územiach, ako aj a v územiach, ktoré sú súčasťou prvkov ÚSES, 
a usmerňovať pohyb len po už vyznačených trasách. 

5.5. Usmerňovať a regulovať využitie pozemkov v súkromnom vlastníctve v cenných a chránených 
územiach prírody tak, aby sa našiel racionálny súlad s právami vlastníka, verejným záujmom 
a krajinou 

TVORBA KRAJINY  

 

 
5.6. Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych 

oblastiach, v chránených, všedných i narušených územiach, a považovať ju za základný prvok 
ich priestorovej identity. 

5.7. Chrániť a rozvíjať obraz poľnohospodárskej krajiny: 
5.7.1. Chrániť prírodné zdroje pomocou vhodného spôsobu funkčného využitia a priestoro-

vého usporiadania územia. 
5.7.2. Chrániť, udržiavať a revitalizovať vodné toky a vodné plochy so sprievodnou vege-

táciou. 
5.7.3. Obohacovať obraz poľnohospodárskej krajiny prvkami krajinnej zelene s významným 

krajinotvorným efektom – plochy nelesnej drevinovej vegetácie, lemové spoločen-
stvá lesov, brehové porasty, aleje, stromoradia, remízky, solitérne stromy a stromy 
v menších skupinách, rozptýlená zeleň v poľnohospodárskej krajine. 
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5.7.4. Podporovať udržiavanie lemových (ekotonálnych) spoločenstiev, ako plôch s výz-
namnou vodozádržnou, ochrannou a estetickou funkciou. 

5.8. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi lokálnej úrovne nosné prvky 
estetickej kvality a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky 
vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľno-
hospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, alejí a stromoradí, významných solitérov 
stromov, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi a pod.). 

5.9. Územnoplánovacími nástrojmi prispievať k zachovaniu, udržiavaniu a podpore významných 
a charakteristických čŕt krajiny, ktoré vyplývajú z jej prírodného usporiadania (lesné porasty, 
vodné toky a plochy s brehovými porastami a sprievodnou vegetáciou, mokraďové lokality, 
trávovo-bylinné spoločenstvá a pod.), historického dedičstva a ľudskej aktivity (objekty 
sakrálnej architektúry, drobné sakrálne objekty v krajine vrátane vegetačných prvkov, 
historické parky a záhrady, aleje a stromoradia, historické krajinné štruktúry, vinice, ovocné 
sady a pod.). 

5.10. Uplatniť pri formovaní krajinného obrazu riešeného územia ustanovenia Európskeho 
dohovoru o krajine, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch 
krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt - prírodné, kultúrno-
historické bohatstvo, jedinečné panoramatické scenérie, obytný, výrobný, športovo-rekreačný, 
kultúrno- spoločenský a krajinársky potenciál územia. 

5.11. Rešpektovať pri územnom rozvoji, ako aj pri umiestňovaní akejkoľvek aktivity do územia 
(bývanie, výroba, doprava, rekreácia, technická infraštruktúra, a pod.) charakter, vlastnosti 
a kultúrno-estetické hodnoty jednotlivých krajinných typov. 

5.12. V územnoplánovacích dokumentáciách obcí vymedziť a zabezpečiť ochranu vizuálne 
exponovaných prvkov prírodnej časti krajiny, ako aj území s výskytom historických krajinných 
štruktúr, či kultúrnohistorických pamiatok, ktoré vytvárajú typický ráz krajiny, resp. charak-
teristický vzhľad krajiny, a tým vylúčiť zastavanie a vizuálne znehodnotenie týchto plôch. 

5.13. Zachovať a udržiavať esteticky a pohľadovo významné prvky a dominanty sídla, ako aj prírod-
né prvky začleňujúce sídlo do krajiny, ako sú línie sprievodných porastov vodných tokov, uličné 
stromoradia a stromoradia ovocných drevín v krajine. 

5.14. Navrhované stavebné zásahy citlivo umiestňovať do krajiny v záujme ochrany krajinného 
obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériách, v pohľadovo exponovaných 
lokalitách a v lokalitách s výskytom historických krajinných štruktúr. 

5.15. Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania 
a udržania charakteristických čŕt krajiny a základných hodnôt krajinného obrazu. 

5.16. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov. 
5.17. Zachovať v maximálnej možnej miere, resp. udržiavať brehové a sprievodné porasty vodných 

tokov a vodných plôch v zastavanom území aj voľnej krajine, uplatňovať požiadavky ich nutnej 
revitalizácie. 

5.18. Podporovať zachovanie pôvodných lesov v nivách riek, ako aj zachovanie pôvodnej nelesnej 
drevinovej vegetácie, najmä pozdĺž vodných tokov a vodných plôch a skanalizovaných vodných 
tokov a zabezpečiť ich revitalizáciu pri dodržaní protipovodňových preventívnych opatrení. 

5.19. Podporovať výsadbu nelesnej drevinovej vegetácie a trvalých trávnych porastov v poľno-
hospodárskej krajine a na miestnej úrovni zabezpečiť spracovanie podrobnejšej projektovej 
dokumentácie výsadieb. 

5.20. Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, vrátane starých meandrov 
a mŕtvych a slepých ramien a tiež vodohospodársky významné plochy, zabezpečujúce retenciu 
vôd v krajine.  

5.21. Zabezpečiť spracovanie projektov revitalizácie vodných tokov v poľnohospodárskej krajine 
a sídlenom prostredí z dôvodu zvýšenia retenčnej kapacity územia, zníženia rizika záplav, 
zvýšenia biodiverzity a podpory zelenej infraštruktúry.  
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.1.4 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.1.3 

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY  

 

 
5.22. Vytvárať a zabezpečiť územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie 

územia, vrátane obnovenia funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej 
integrity krajiny a biodiverzity. 

5.23. Zohľadniť prvky regionálnych územných systémov ekologickej stability (RÚSES) okresov kraja 
a priestorové vymedzenie skladobných prvkov v podobe biocentier a biokoridorov regionálnej 
úrovne overiť, spresniť a doplniť v územných plánoch obcí o prvky lokálnej úrovne.  

5.24. Podporovať spracovanie miestnych územných systémov ekologickej stability (MÚSES), 
vrátane implementácie navrhovaných aktivít a opatrení do rozhodovacích procesov územného 
plánovania. 

5.25. Zohľadniť navrhované opatrenia a aktivity z Krajinnoekologických plánov miest a obcí pri sta-
novení funkčného využívania a priestorového usporiadania sídiel a zabezpečiť ich implemen-
táciu v podobe formulovania záväzných zásad a regulatívov. 

5.26. Podporovať zachovávanie prirodzeného charakteru vodných tokov ako hydrických biokoridorov 
rôznych kategórií, vrátane ochrany a revitalizácie existujúcej sprievodnej vegetácie. 

5.27. Podporovať územnoplánovacími nástrojmi lokálnej úrovne ochranu mokradí, zachovanie 
prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovať staré ramená 
a meandre v okolí vodných rokov. 

5.28. Zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita 
územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. 

5.29. Zachovávať pri rekultiváciách vo vinohradníckych oblastiach prirodzené biokoridory a pri vino-
hradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov. 

5.30. Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy 
uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, prioritne 
v oblastiach Podunajskej pahorkatiny a na pôdach ohrozených vodnou eróziou neodstraňovať 
vegetačný kryt. 

5.31. Zabezpečiť vypracovanie návrhu a realizácie technických opatrení umožňujúcich priechodnosť 
existujúcich prekážok na vodných tokoch a na existujúcich a navrhovaných líniových stavbách 
v krajine pre migrujúce živočíchy v podobe rybovodov a ekoduktov (napr. podchody, nadchody). 

EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA  

 

 
5.32. Nenavrhovať plochy na zastavanie v záujme adaptácie urbanizovaného prostredia na meniace 

sa podmienky klímy pri sídelnom rozvoji, ktoré: 
5.32.1. Zmierňujú dopady zmeny klímy, resp. zlepšujú klimatické podmienky ako sú prvky 

ÚSES regionálnej a lokálnej úrovne, chránené územia, parky a záhrady, líniové prvky 
zelene v podobe alejí a stromoradí a pod. 

5.32.2. Napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú vodu v území, tzn. zvyšujú infiltračnú 
schopnosť územia ako sú napr. prirodzene podmáčané plochy, mokrade, rašeliniská, 
lesné porasty, brehové porasty a pod. 

5.32.3. Sú ohrozované prírodnými resp. živelnými úkazmi ako sú napr. záplavy, zosuvy, 
erózie a pod. 

5.32.4. Môžu byť využité na zmiernenie prírodných resp. živelných úkazov (záplavy, zosuvy 
pôdy, erózie a pod.) v podobe plošných a líniových prvkov krajinnej zelene 
regionálneho významu. 

5.32.5. Umožňujú posilňovanie biodiverzity a migráciu druhov fauny a flóry do vhodných 
stanovíšť. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.1.5 

5.33. Realizovať hydrologické opatrenia na zlepšenie hydrického režimu územia a zabezpečiť re-
naturalizáciu a revitalizáciu vodných tokov, brehových porastov a pod. 

5.34. Podporovať zachovanie ekologicky významných fragmentov lesov s malými výmerami 
v poľnohospodársky využívanej krajine, zvyšovať ich ekologickú stabilitu prostredníctvom 
ich obnovy dlhovekými pôvodnými drevinami podľa stanovištných podmienok. 

5.35. Podporovať pri územnom rozvoji prednostné využívanie domácich druhov drevín a krovín, 
ktoré nemajú potenciál sa nekontrolovateľne šíriť a tiež eliminovať šírenie nepôvodných 
a inváznych druhov rastlín a drevín. 

5.36. Výsadby v blízkosti prvkov ÚSES alebo ich súčasti, navrhnúť ako prírode blízke spoločenstvá 
s dominantným zastúpením autochtónnych drevín. 

5.37. Vytvoriť integrovaný koncept ochrany a tvorby sídelnej i otvorenej krajiny, predovšetkým 
na základe Európskeho dohovoru o krajine, ako aj v kontexte zásad ochrany ekosystémov 
a ekosystémových služieb. 

5.38. Podporovať zachovanie a rozvoj plôch a línií krajinnej zelene, zabezpečujúce retenciu vôd 
v krajine, zvyšujúce ekologickú stabilitu poľnohospodárskej pôdy, ako aj umocňujúce estetické 
dotváranie krajiny. 

5.39. Zabezpečovať podmienky pre vodný režim lužných lesov v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, 
nivy Váhu, Hrona a Ipľa tak, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov. 

5.40. Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby ekologicky vhodných druhov 
drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať 
zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov 
a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny). 

5.41. Podporovať, aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahor-
katiny, boli upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou vegetáciou. 

5.42. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene pozdĺž železničných tratí, pozdĺž 
frekventovaných úsekov ciest v bezpečnostnej vzdialenosti a v blízkosti výrobných areálov. 

5.43. Zabezpečiť primeranú ochranu existujúcej stromovej vegetácie v zastavanom zemí a reali-
zovať nové výsadby drevín.  

ZELEŇ 

 

 
5.44. Zabezpečiť v územnoplánovacej dokumentácii miest a obcí návrh funkčného a prepojeného 

systému krajinnej a sídelnej zelene. 
5.45. Zabezpečiť revitalizáciu existujúcich a podporovať zakladanie nových prvkov sídelnej zelene 

(parky, parkovo upravené plochy, aleje a stromoradia, verejné priestory zelene a pod.), 
ako dôležitej súčasti zelenej infraštruktúry. 

5.46. Zohľadňovať pri plánovaní výsadieb zelene nové požiadavky na vegetáciu v krajinnom 
(mestskom aj vidieckom) prostredí v dôsledku zmeny klímy a plochy sídelnej zelene navrhovať 
ako súčasť zelenej infraštruktúry mesta. 

5.47. Zachovať a udržiavať existujúce prírodné prvky začleňujúce sídla do krajiny, ako sú línie 
sprievodných porastov vodných tokov a stromoradia listnatých a ovocných drevín v krajine, 
zabezpečiť ich revitalizáciu a na lokálnej úrovni doplniť tieto prvky o navrhované líniové prvky 
krajinnej zelene. 

5.48. Podporovať a udržiavať esteticky významné prírodné prvky začleňujúce sídlo do krajiny – parky 
a parkovo upravené plochy zelene, uličné stromoradia a aleje. 

5.49. Chrániť, udržiavať a revitalizovať objekty historických parkov na území kraja, ako jedinečných 
území s kultúrno-historickou, biologickou a ekologickou hodnotou a ich revitalizáciu 
podmieniť spracovaním projektovej dokumentácie obnovy historických parkov. 

5.50. Ponechať územnú rezervu pre verejnú sídelnú vegetáciu v rámci v novovytváraných funkčno-
priestorových komplexoch územného rozvoja obcí.  

5.51. Podporovať budovanie sprievodnej zelene okolo cyklotrás a náučných chodníkov v krajine. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.2.3 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.3 

6. ZÁSADY A REGULATÍVY 
STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 
6.1. Podporovať výhradne environmentálne prijateľné riešenia, orientované na znižovanie 

uhlíkovej stopy. 
6.2. Podporovať udržateľnosť využívania prírodných zdrojov a ich efektívnu ochranu. 
6.3. Zohľadňovať geologické faktory prírodného prostredia, ku ktorým náleží problematika 

horninovej stability (deformačné štruktúry) a svahových deformácií (hlavne zosuvy), 
seizmická aktivita a ochrana povrchových a podzemných vodných zdrojov, najmä pri plánovaní 
a projektovaní veľkých stavebných diel, líniových stavieb a zásahov do podzemných priestorov 
dôsledne 

6.4. Zohľadňovať pri rozvoji urbanizácie pôsobenie hluku z dopravy a v prípade potreby navrhovať 
protihlukové opatrenia, resp. vytvárať predpoklady pre elimináciu hluku z dopravy vhodnými 
formami urbanizácie územia. 

6.5. Uprednostňovať pri vymedzovaní nových rozvojových plôch tie oblasti na rozvoj urbanizácie, 
kde nie sú potrebné protiradónové opatrenia, resp. požadovať prispôsobenie technických 
a technologických opatrení už v územnoplánovacích činnostiach.  

ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE 
 

 
6.6. Zabezpečiť eliminovanie environmentálnych záťaží v rámci následných územnoplánovacích 

činností miest a obcí.  
6.7. Podporovať asanáciu a rekultiváciu environmentálnych záťaží, ako aj stresových faktorov 

v území. 

7. ZÁSADY A REGULATÍVY 
ADAPTÁCIE PROSTREDIA NA KLIMATICKÉ ZMENY.  

KLIMATICKÁ AGENDA A ADAPTÁCIA NA KLIMATICKÉ ZMENY 

 

 
7.1. Považovať znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do životného 

prostredia, a tiež zamedzenie degradácie strategických prírodných zdrojov (voda, lesy a pôda) 
ako verejný záujem. 

7.2. Využívať výhradne environmentálne prijateľné riešenia a pri rozvoji štruktúry osídlenia 
neustále uprednostňovať aktivity vedúce k eliminovaniu účinkov klimatickej krízy, 
resp. k jej zmierneniu až náprave. 

7.3. Koncentrovať sídelný rozvoj do existujúcich zastavaných území, najmä centrálnych obcí, 
resp. obcí pozdĺž rozvojových urbanizačných osí v nadväznosti na hromadnú verejnú dopravu. 

7.4. Zvyšovať vnútornú diverzitu sídelných štruktúr medzi infraštruktúrami, objektmi a zelenými 
priestormi ako predpoklad vytvorenia náležitej mestskej klímy a cirkulácie vzduchu v prepojení 
na vonkajšie prírodné prostredie. 

7.5. Podporovať prednostne výstavbu, využívanie a obnovu urbanistických štruktúr s nízkou 
spotrebou energií a tiež podporovať zvyšovanie energetickej efektivity urbanizovaných území 
formou ich hĺbkovej a komplexnej obnovy. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

F.4.1 

7.6. Podporovať koordináciu a budovanie kapacít pre rozvoj regionálnej a lokálnej udržateľnej 
energetiky. 

7.7. Akcelerovať budovanie a revitalizáciu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na verejných 
priestranstvách a zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy. 

7.8. Motivovať k realizácii zelených striech, napr. v podobe započítateľnosti ich časti do koefi-
cientu zelene v rámci územných plánov miest a obcí. 

7.9. Podporovať pri územnoplánovacích činnostiach v existujúcich i v rozvojových plochách 
výsadbu vysokej zelene, ktorá je jedným zo základných predpokladov adaptácie na nepriaznivé 
dôsledky klimatických zmien, regulácie miestnej mikroklímy (teploty, prašnosti), zadržiavania 
zrážkovej vody a má pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva. 

7.10. Podporiť posilnenie vodozádržnej schopnosti krajiny, ktorého predmetom bude aj prevencia 
povodní, sucha a nedostatku vody v súlade s adaptačnými opatreniami na zmiernenie 
negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

7.11. Nenavrhovať v záujme adaptácie sídelných systémov na klimatické zmeny pri sídelnom rozvoji 
plochy na zastavanie, ktoré: 
7.11.1. Sú ohrozované prírodnými či živelnými úkazmi, ako sú napr. záplavy, zosuvy, erózie 

a pod. 
7.11.2. Môžu byť využité na zmiernenie prírodných alebo živelných úkazov, ako sú plochy 

a pásy zelene regionálneho významu. 
7.11.3. Zmierňujú klimatické zmeny, resp. zlepšujú klimatické podmienky, ako sú regio-

nálne pásy zelene, zelené cezúry, chránené prírodné plochy a pod.. 
7.11.4. Napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú vodu v území, umožňujú infiltračnú 

schopnosť územia ako sú napr. prirodzené podmáčané plochy, bariny a mokrade, 
rašeliniská, lesné porasty, brehové porasty a pod. 

7.11.5. Umožňujú posilňovanie biodiverzity a migráciu druhov fauny a flóry do vhodných 
stanovíšť. 

7.12. Zohľadňovať princípy klimatickej agendy pri aplikovaní všetkých zásad a regulatívov tejto 
záväznej časti. 

8. ZÁSADY A REGULATÍVY 
ZACHOVANIA A PREZENTÁCIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. 

KULTÚRNE A HISTORICKÉ HODNOTY REGIÓNU 

 

 
8.1. Chrániť kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o kultúrnom 

dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva, Deklarácie Národnej 
rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, v kontexte dokumentov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (napr. Kultúrne organizácie v pôsobnosti NSK, Koncepcia rozvoja kultúry 
NSK, Výročná správa oddelenia kultúry). 

8.2. Chrániť a prezentovať rímsky kastel Kelemantia v obci Iža, ako súčasť celosvetového Zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

8.3. Zohľadniť širší, medzinárodný význam pohraničného územia pozdĺž hranice s Maďarskom, 
ktorá je bohatá na kultúrno-historické hodnoty už od čias bývalej Rímskej ríše: 
8.3.1. Podporovať aktivity spojené so zachovaním a prezentáciou rímskych antických 

pamiatok Limes Romanus na strednom Dunaji, ako aj Pevnostný systém na sútoku 
riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome. 

8.3.2. Komárno – Komárom ako významný príklad európskeho pevnostného staviteľstva 
s navrstvením viacerých vývojových etáp. 

8.3.3. Štúrovo – Ostrihom ako významné cirkevné centrum s bývalým sídlom župy, 
prepojené obnoveným Mostom Márie Valérie. 
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F.4.2 

8.4. Rešpektovať a podporovať aktivity v súvislosti s kultúrnymi trasami Rady Európy podporujúce 
spoločnú kultúru, históriu, pamäť a Európsku integráciu: 
8.4.1. Zohľadniť a rešpektovať kaplnku dvanástich apoštolov a kláštorný kostol 

Nanebovzatia Panny Márie v obci Bíňa, ako aj kláštorný kostol Panny Márie 
Nanebovzatej v obci Diakovce, ako najvýznamnejšie lokality s románskymi 
sakrálnymi stavbami kultúrnej trasy Transromanica. 

8.4.2. Zohľadniť a rešpektovať obce Topoľčianky, Kostoľany pod Tríbečom, Veľké Zálužie 
a tiež starobylú Nitru s výstupom na Zobor, ako súčasť Svätojakubskej cesty (Camino 
de Santiago). 

8.4.3. Rešpektovať zachované hmotné štruktúry i nehmotné artefakty kultúrneho 
dedičstva obcí, lokalít a pamiatok, nachádzajúcich sa na kultúrnych trasách. 

8.5. Rešpektovať a zachovávať slovanské kultúrne dedičstvo, ktoré je neoddeliteľne spojené 
s tradíciou rozvoja náboženstva, slovanského písomníctva, kultúry a vzdelanosti, ktorého dôs-
ledkom je kontinuálne osídlenie na území kraja. 

8.6. Podporovať dominantné znaky pôvodnej a kultúrnej krajiny, tradičných foriem osídlenia 
a morfológie jednotlivých územných častí ́regiónu. 

8.7. Rešpektovať a podporovať aj nechránené prvky s kultúrno-historickými hodnotami, ktoré 
významom v histórii územia a v obraze krajiny vytvárajú špecifický a charakteristický kolorit 
krajiny, ako hlavne: 
8.7.1. Zachovať historické jadrá miest a obcí, vrátane významných častí mimo intravilánov 

- areály kalvárií, cintorínov a pod. 
8.7.2. Podporovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etno-

kultúrne a hospodársko-sociálne celky, ako sú napr. majere, štále, vodné mlyny 
a k vinohradom sa viažuce pivnice, resp. vínne domčeky - hajlochy. 

8.7.3. Podporovať špecifické prvky osídlenia: technické diela a stopy historickej výrobnej 
činnosti, prírodné umelé prvky – hate, nádrže, regulačné kanály, aleje a pod. 

8.8. Rešpektovať dominanty kraja, jeho miest a obcí, napr.:  
8.8.1. Kostoly - Katedrála sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, Bazilika minor, Kostol 

sv. Juraja Archanjela v Nitre-Dražovciach, Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch 
pod Tríbečom (včasnorománska architektúra a nástenné maľby), Kostol sv. Mikuláša 
v Sazdiciach (gotické nástenné maľby), Kostol sv. Jakuba v Želiezovciach (torzo 
gotickej architektúry). 

8.8.2. Kaštieľ v Topoľčiankach s areálom. 
8.8.3. Rímsky vojenský tábor Kelemantia v Iži. 
8.8.4. Mestské opevnenie – Palatínska a Vážska línia v Komárne, Protiturecká pevnosť 

(Stará pevnosť) v Komárne, Nitriansky hrad, hrady Hrušov (Hostie), Gýmeš (Jelenec), 
Levice, Oponice a Topoľčany nad obcou Podhradie, ako opevnené kráľovské alebo 
šľachtické sídla, či sídla stredovekej územnej správy. 

8.9. Chrániť a podporovať unikáty ľudovej architektúry (skalné obydlia v Brhlovciach) 
a archeologické lokality (lokality v Bíni, Radošine, Santovke, Vrábľoch a v Bojnej). 

8.10. Zlepšovať dopravné, turistické a cyklistické dostupnosti do lokalít s kultúrno-historickými 
hodnotami a podporovať ich propagáciu za účelom využitia pre cestovný ruch. 

KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI A PREZENTÁCIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

 

 
8.11. Zabezpečiť v územných plánoch obcí rozvoj kultúrnej infraštruktúry, ochranu a udržiavanie 

pamiatkového fondu v dobrom stavebnotechnickom stave, ako jeden z predpokladov 
ekonomickému rastu, zvyšovania kvality života, zamestnanosti a udržateľného rozvoja. 

8.12. Chrániť a revitalizovať vyhlásené kultúrne pamiatky. 
8.13. Chrániť vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské pamiatkové 

rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma). 



ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU NITRIANSKEHO KRAJA 
  ZÁVÄZNÁ ČASŤ                                                   KONCEPT 

25 

8.14. Prihliadať na lokálne špecifiká využitia pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií v zmysle 
schválených Zásad pamiatkovej ochrany Pamiatkového úradu SR. 

8.15. Vytvárať územné a dopravno-technické podmienky pre odkláňanie tranzitnej dopravy mimo 
existujúce či navrhované mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. 

8.16. Revitalizovať chránený aj nechránený pamiatkový fond, územia historických jadier miest 
a obcí, známe i predpokladané archeologické lokality, historické technické diela, ako aj ich pri-
ľahlé okolie. 

8.17. Zohľadniť v územnom rozvoji sídiel pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce. 
8.18. Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia, 

s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť, pri zachovaní identity 
a špecifickosti historického osídlenia. 

8.19. Podporovať rozvoj území so zrúcaninami hradov, zámkov a ich areálov, ktoré nie sú zapísané 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. 
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G. HOSPODÁRSTVO 
A SOCIÁLNE VECI. 

9. ZÁSADY A REGULATÍVY 
ROZVOJA HOSPODÁRSTVA. 

KONCEPCIA ROZVOJA HOSPODÁRSTVA 

 

 
9.1. Využívať kvalitnú ornú pôdu Podunajskej nížiny ako katalyzátor rozvoja, kde sa na báze 

dosahovania potravinovej sebestačnosti dosahuje postavenie jedného z významnejších 
hospodársky vstupov.  

9.2. Podporovať rozvoj tradičnej a regionálnej potravinárskej a poľnohospodárskej výroby, 
ako aj obnovu a zachovanie trvalých kultúr. 

9.3. Podporovať a stimulovať pri územnoplánovacích činnostiach revitalizáciu opustených areálov 
bývalých poľnohospodárskych zariadení, areálov ťažby a dobývania, či iných technologicky 
zastaralých alebo morálne opotrebovaných území. 

9.4. Akceptovať v rozvoji hospodárstva a energetiky výhradne ekologické a environmentálne 
akceptovateľné opatrenia a z toho plynúce územnotechnické dôsledky, implementované 
za účelom uplatňovania najlepších technologických riešení (BAT), zahajujúcich dekarbonizáciu 
hospodárstva.   

9.5. Vytvárať územnotechnické predpoklady pre diverzifikáciu priemyselných odvetví, a to najmä 
v existujúcich odvetviach, ale aj v moderných odvetviach zameraných najmä na ekológiu, 
efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov a vysoké technológie,  
resp. v odvetviach nenáročných na energetické vstupy a suroviny (napr. veda, technika, 
výskum, školstvo, zdravotníctvo, odvetvia IKT, kultúra, umenie a kultúrno-kreatívny 
priemysel), ktoré predstavujú značný potenciál pre budúci rast hrubého domáceho produktu 
regiónu. 

9.6. Vytvárať územnotechnické predpoklady pre ekonomický rozvoj regiónu, s dôrazom na podporu 
malého a stredného podnikania, hlavne v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj v pers-
pektívnych odvetviach pre tvorbu nových pracovných príležitostí a v znižovaní potravinovej 
závislosti na dovoze. 

9.7. Umocňovať územné a technické predpoklady pre koncentrovaný rozvoj hospodárskych aktivít 
v juhovýchodnej časti kraja, predovšetkým do centier Levice, Štúrovo, Šahy, Želiezovce. 

9.8. Rozvíjať existujúce a v schválených územnoplánovacích dokumentáciách miest a obcí stano-
vené priemyselné areály, zóny a parky. 

9.9. Vytvárať územné podmienky a predpoklady pre vznik a rozvoj kompetenčných, 
technologických a inovačných centier, vedeckých parkov, podnikateľských inkubátorov 
a akcelerátorov, najmä v nadväznosti na existujúcu odvetvovú štruktúru hospodárstva kraja. 

9.10. Vytvárať územnotechnické predpoklady pre rozvoj a vznik priemyselných a stavebných 
areálov, areálov pre spracovanie druhotných surovín, distribučných centier, výrobných služieb 
na území kraja do vybraných centier osídlenia, ako nosných hospodárskych pólov rozvoja 
celého kraja. 

9.11. Vytvárať územnotechnické predpoklady pre rozvoj logistických a distribučných 
centier, prekladísk a areálov skladového hospodárstva, predovšetkým v regionálnych centrách 
osídlenia urbanistickej koncepcie bez výraznej intenzity dopravy, resp. alokovať ich 
do priestorov, kde nie je naplnená priepustnosť cestnej siete, a kde sú možnosti využitia 
železničnej nákladnej dopravy a súvisiacej infraštruktúry.  



ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU NITRIANSKEHO KRAJA 
  ZÁVÄZNÁ ČASŤ                                                   KONCEPT 

27 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

G.2.1 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

G.2.3 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

G.2.2 

9.12. Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej 
a stavebnej produkcie na životné prostredie, na prírodnú krajinu, ako aj na obytné, či vyba-
venostné prostredie. 

9.13. Preferovať v územnom rozvoji revitalizovanie málo využívaných, opustených a poškodených 
urbanizovaných území typu „brownfield“ pred stavbami na „zelenej“ lúke, či na ornej pôde. 

9.14. Vytvárať vhodné územnoplánovacie predpoklady pre adaptáciu ekonomiky na budúce potreby 
rastúceho počtu starších ľudí, s čím súvisí vytváranie nových trhových príležitostí pre podni-
kateľský sektor. 

9.15. Zohľadňovať v územných plánoch obcí možnosti pre zvýšenie podielu obnoviteľných, 
resp. bezuhlíkových zdrojov energie. 

10. ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA 
BÝVANIA, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY. 

KONCEPCIA ROZVOJA BÝVANIA 

 

 

10.1. Vytvárať diverzifikovanú ponuku bývania mestského, prímestského a vidieckeho charakteru.  
10.2. Zabezpečovať aj pri územnoplánovacích činnostiach, najmä pri územných plánoch obcí, 

prechod od zabezpečenia dostupnosti bytov k zabezpečeniu dostupnosti kvality obytného 
prostredia, vrátane jeho bezpečnosti a environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrža-
teľnosti. 

10.3. Usmerňovať centrálne riadenú výstavbu nájomného bývania do centier osídlenia regionál-
neho, prípadne národného alebo nadregionálneho významu, ako aj do sídiel s progresívnym 
indexom vitality alebo s progresívnym indexom rastu trvale bývajúceho obyvateľstva, 
na plochách stanovených územným plánom obce. 

KONCEPCIA ROZVOJA KOMERČNEJ VYBAVENOSTI 

 

 
10.4. Podporovať rozvoj špecifických ekonomických aktivít s cieľom dekoncentrácie vybavenosti 

a komerčných služieb a vytvárať pre to vhodné územnoplánovacie a územnotechnické 
podmienky. 

10.5. Podporovať rozvoj komerčnej vybavenosti územnoplánovacou pripravenosťou územia, 
t.j. valorizáciou disponibilných plôch, vrátane dobudovania potrebnej dopravnej a technickej 
infraštruktúry. 

10.6. Podporovať v oblasti sektora služieb aj integrovanie zariadení kultúry, umenia, osvety, 
vzdelávania, sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti, športu a voľnočasových aktivít, 
ako aj ďalších špecifických činností  komunálnej vybavenosti.  

KONCEPCIA ROZVOJA NEKOMERČNEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

 

 
10.7. Navrhovať a realizovať optimálne priestorové rozloženie občianskej vybavenosti 

verejnoprospešného, resp. komunálneho charakteru, v záujme zlepšovania dostupnosti voči 
potenciálnym záujemcom. 

10.8. Umiestňovať zariadenia nekomerčnej občianskej vybavenosti predovšetkým do regionálnych 
centier osídlenia polycentrickej štruktúry osídlenia, v záujme zvyšovania komplexnosti 
a územnej vyváženosti poskytovaných služieb. 
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10.9. Zohľadniť pri stanovovaní plôch občianskej vybavenosti celomestské, ako aj zonálne súvislosti 
štandardov minimálnej vybavenosti miest a vychádzať z metodiky posudzovania úrovne 
štrukturálnej vybavenosti týchto sídiel. 

10.10. V oblasti školstva: 
10.10.1. Podporovať rovnomernú koncentráciu a rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich 

a preškoľovacích zariadení v zmysle stanovenej polycentrickej štruktúry osídlenia. 
10.10.2. Zabezpečiť územno-technické podmienky pre nové základné a materské školy 

v súlade s demografickými prognózami vývoja obyvateľstva, a to najmä v centrách 
regionálneho osídlenia a tiež v obciach suburbanizovaného zázemia väčších miest. 

10.10.3. Vytvoriť územné predpoklady pre zriadenie odborných škôl s duálnym vzdelávaním 
pri rozvojových územiach priemyselných parkov. 

10.10.4. Odstraňovať bariéry v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 
s cieľom zabezpečenia vzdelávania bez bariér, podpory zdravotne znevýhodnených 
žiakov, ktorí majú záujem o štúdium a rozšírenia rovnosti príležitosti pre zdravotne 
znevýhodnených žiakov. 

10.10.5. Podporovať výstavbu, dostavbu i rekonštrukciu školských telocviční, s cieľom 
zlepšovania stavu telocviční a zvyšovaniu počtu učebných priestorov určených 
na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy. 

10.11. V oblasti zdravotníctva: 
10.11.1. Zabezpečiť rýchlu dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti vyvážene na celom 

území kraja, vrátane adekvátneho územno - technického zabezpečenia. 
10.11.2. Rozvíjať zdravotnícke zariadenia a liečebne pre dlhodobo chorých, v záujme ich opti-

málneho využitia v rovnocennej prístupnosti všetkých obyvateľov. 
10.11.3. Udržiavať verejnú sieť zdravotníckych zariadení v prepočte na počet obyvateľov, 

či dostupnosť týchto zariadení, s cieľom zabezpečiť kvalitnú, dostatočnú a dostupnú 
zdravotnícku starostlivosť, s ohľadom na demografické zloženie, geografické 
podmienky a štruktúru chorobnosti obyvateľstva. 

10.12. V oblasti kultúry a športu: 
10.12.1. Podporovať územnotechnickými opatreniami rozvoj kultúry, hlavne v podobe 

modernizácie a dobudovania nových zariadení kultúry a umenia, akými sú hlavne 
divadlá, múzeá, galérie, amfiteátre, koncertné sály, ako aj centrá voľného 
času, kultúrne centrá alebo kiná. 

10.12.2. Umocňovať pôsobenia kreatívneho priemyslu ako ekonomicky silného odvetvia,  
nie len v duchu nositeľa tradičných foriem kultúry, ale aj pre tvorbu moderných 
hodnotových vlastností obyvateľstva.  

10.12.3. Podporovať stabilizáciu, obnovu a rozvoj siete športovísk lokálneho aj regionálneho 
významu pre zlepšenie duševného a fyzického zdravia obyvateľstva. 

10.12.4. Zachovať historicky etablované plochy športu, ako aj športovo využívané územia, 
dominantne pre účely športu a telovýchovy, resp. eliminovať všetky aktivity 
ohrozujúce fungovanie týchto území.   

10.12.5. Stimulovať rozvoj mestských i obecných ihrísk a miestnych všešportových areálov 
výhradne pre účely športu, rekreácie, vrátane doplnkových vybavenostných 
a kultúrnych aktivít, resp. zakázať ich celkovú transformáciu na zastavané územia 
iného funkčného využitia.  

10.12.6. Podporovať realizáciu nových multifunkčných hál športu a kultúry. 

KONCEPCIA ROZVOJA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

 
10.13. Vytvárať podmienky pre zriaďovanie, rozširovanie a modernizáciu siete zariadení poskytu-

júcich sociálnu kuratelu, sociálne služby a sociálnu pomoc. 
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10.14. Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové, či absentujúce druhy sociálnej 
starostlivosti.   

10.15. Rozširovať sieť sociálnej infraštruktúry v závislosti od konkrétnych potrieb občanov, s prefe-
renciou zariadení rodinného typu. 

10.16. Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb v regionálnych 
centrách osídlenia tak, aby územie kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska 
kvality aj kvantity dostupnú sieť všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi. 

10.17. Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a zdravotníckych služieb 
s osobitným zreteľom na marginalizované komunity. 

10.18. Zohľadniť nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom a zabezpečiť nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu 
službu. 

11. ZÁSADY A REGULATÍVY 
VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV. 

PRÍRODE ZDROJE  

 

 
11.1. V oblasti využívania pôdy: 

11.1.1. Rešpektovať kvalitnú poľnohospodársku pôdu ako základný pilier potravinovej 
bezpečnosti štátu.  

11.1.2. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a les-
ných pozemkov. 

11.1.3. Zabezpečiť územnoplánovacou činnosťou ochranu najkvalitnejších a najpro-
dukčnejších poľnohospodárskych pôd a ich zástavbu umožniť len vo verejno-
prospešne odôvodnených prípadoch. 

11.1.4. Zabezpečovať ochranu pôdnych zdrojov vhodným a racionálnym využívaním 
poľnohospodárskej a lesnej krajiny, a to aj s dôrazom na zamedzovanie erózie pôdy. 

11.1.5. Stanoviť funkčné využitie miest a obcí tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu 
poľnohospodárskej pôdy.  

11.1.6. Situovať porasty rýchlorastúcich drevín na produkciu biomasy mimo záujmových 
lokalít ochrany prírody a krajiny, ako aj mimo najkvalitnejších a najprodukčnejších 
poľnohospodárskych pôd, resp. ich ďalšiu výsadbu eliminovať. 

11.1.7. Podporovať zachovanie a modernizáciu hydromeliorácií, s cieľom mitigácie poľno-
hospodárskych aktivít na klimatické zmeny. 

11.2. V oblasti využívania vôd: 
11.2.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd, vrátane vodných 

ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine. 
11.2.2. Podporovať environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo 

udržateľného využívania, ako je postupné znižovanie znečisťovania. 
11.2.3. Podporovať vybudovanie zariadení a infraštruktúry monitorovacej siete na sledo-

vanie obsahu znečisťujúcich látok vo vode. 
11.2.4. Rešpektovať a zachovať vodné prvky v krajine, akými je najmä sieť vodných tokov, 

vodných plôch a mokradí. 
11.2.5. Rešpektovať a chrániť vodohospodársku oblasť Žitný ostrov, situovanú v kon-

taktnej polohe riešeného územia, západne od hranice mesta Kolárovo a eliminovať 
vznik aktivít s potenciálom ohrozenia podzemných zásob pitnej vody. 

11.2.6. Na vodných tokoch podporovať trend nevytvárania nových migračných bariér 
a zariadení, ktorých výstavba alebo prevádzka tieto toky ochudobňuje o vodu, 
poškodzuje alebo likviduje brehové porasty resp. mení ich prírodný charakter. 
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11.2.7. Nenavrhovať výstavbu malých vodných elektrární, či iných migračných bariér 
a zariadení na vodných tokoch, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach ochrany 
prírody, resp. sú zaradené do sústavy spoločnej európskej siete chránených území 
NATURA 2000. 

11.2.8. Podporovať posilnenie ochrany vôd a zvýšenie podielu obyvateľov napojených 
na modernú a efektívnu kanalizačnú a vodovodnú sieť. 

ŤAŽBA A DOBÝVANIE 

 

 
11.3. Rešpektovať výhradné ložiská, chránené ložiskové územia, chránené územia pre osobitné 

zásahy do zemskej kôry, ložiská nevyhradených nerastov, ako aj dobývacie a prieskumné 
územia, vymedzené podľa osobitých predpisov. 

11.4. Vymedziť evidované staré banské diela ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu. 
11.5. Zabezpečiť ekologickú a environmentálne prijateľnú revitalizáciu území s pozostatkami ukon-

čenej banskej ťažby a využiť k tomu podľa okolností aj rozhodovania v rámci územnopláno-
vacích činností. 

11.6. Podporovať sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní, lomov a území dotknutých výraznou 
ťažbou nerastných surovín, s cieľom ich začlenenia do prírodnej alebo kultúrnej krajiny, 
resp. umožniť ich opätovné využitie na nové inovačné aktivity. 

11.7. Nevyužívať územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov 
ako obytné alebo rekreačné územia. 

12. ZÁSADY A REGULATÍVY 
ROZVOJA REKREÁCIE, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA. 

REKREÁCIA 

 

 
12.1. Podporovať rozvoj zariadení voľného času a rekreácie, s adekvátnou vybavenosťou a dostatoč-

nými plochami zelene, predovšetkým na existujúcich rekreačných plochách a v turistických 
centrách. 

12.2. Uprednostniť modernizáciu historických rekreačných areálov pred vytváraním nových. 
12.3. Podporovať rozvoj prímestskej rekreácie a extenzívne urbanizovanej rekreácie v prírodnom 

prostredí. 

CESTOVNÝ RUCH A TURIZMUS 

 

 
12.4. Usmerňovať funkčno-priestorový subsystém rekreácie a cestovného ruchu v súlade s fyzicko-

geografickými a socio-ekonomickými danosťami kraja, s cieľom zabezpečenia nárokov 
obyvateľov kraja na každodennú a víkendovú rekreáciu. 

12.5. Podporiť predovšetkým rozvoj tých foriem cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný 
význam, a to hlavne cestovný ruch pri vode na úrovni termálnych kúpalísk a zariadení wellness, 
rekreačný cestovný ruch, cykloturizmus, poznávací cestovný ruch, socio-profesný, ako aj tran-
zitný cestovný ruch.  

12.6. Rozvíjať turistické a vybavenostné aktivity v okolí rímskeho Kastela Kelemantia v obci Iža, 
ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, a tiež v rámci územia 
susedného mesta Komárno, do adekvátnej podoby poznávacieho cestovného ruchu svetového 
významu.  
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12.7. Podporovať zariadenia a aktivity cestovného ruchu s cieľom tvorby nových pracovných 
príležitostí, ako napr. socio-profesný cestovný ruch (obchodný, kongresový a incentívny), 
rovnako aj nové formy cestovného ruchu (glamping), avšak pri zachovaní tradičných foriem 
(pútnictvo). 

12.8. Podporovať budovanie komplexného a plne funkčného systému služieb, vrátane infor-
mačných centier, a to najmä vo významných lokalitách turizmu zhodnocovaním predovšetkým 
disponibilného územia v zastavaných územiach obcí. 

12.9. Rekreačný cestovný ruch: 
12.9.1. Podporovať využitie potenciálu vodných plôch a vodných tokov pre šetrné formy 

športovo-rekreačných aktivít, vrátane vytvárania podmienok pre rozvoj plynulej 
a bezkolíznej turistickej vodnej plavby. 

12.9.2. Vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu podporou zariadení 
agroturizmu, hipoturistických a hipoterapeutických areálov, ako aj rozvojom zaria-
dení vinohradníctva a vinárstva. 

12.10. Kultúrno-poznávací a historicko-poznávací cestovný ruch: 
12.10.1. Zvyšovať atraktivitu miest a obcí s prírodným a kultúrno-historickým potenciálom 

návštevnosti.  
12.10.2. Podporovať rekonštrukcie existujúcich pamiatok, vhodných na využívanie 

v cestovnom ruchu, a to najmä historických hradov, zámkov, kaštieľov, ako aj parkov 
či záhrad. 

12.10.3. Podporovať investičné zámery zachovávajúce jedinečný a neopakovateľný charakter 
(genius loci) kultúrno – historickej zástavby, ako aj tradičného spôsobu života.  

12.11. Prírodno-poznávací cestovný ruch: 
12.11.1. Podporovať územia a aktivity spojené s prírodno-poznávacím cestovným ruchom. 
12.11.2. Zabezpečovať na územiach európskej sústavy chránených území a územiach 

národnej sústavy chránených území taký rozvoj cestovného ruchu, aby nedochádzalo 
k zhoršeniu stavu ochrany týchto území a predmetu ich ochrany. 

12.12. Turistika a cykloturistika: 
12.12.1. Podporovať turistiku budovaním a rozvojom cyklomagistrál, turistických chodníkov, 

náučných chodníkov a tematických poznávacích trás, vrátane tzv. Európskych 
kultúrnych trás. 

12.12.2. Podporovať aktivity turistiky rozvojom hromadnej dopravy a rekreačnej vybavenosti, 
vrátane stanovenia turistických nástupných bodov. 

KÚPEĽNÍCTVO 

 

 
12.13. Podporovať a modernizovať historicky etablované miesta kúpeľníctva a uvažovať s nimi 

pri následných územnoplánovacích činnostiach.  
12.14. Podporovať rozvoj infraštruktúry termálnych kúpalísk pri vhodných územnotechnických 

a geologických podmienkach. 
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H. DOPRAVA A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA. 

13. ZÁSADY A REGULATÍVY 
VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA. 

13.1. Budovať infraštruktúru pre racionálne usporiadaný, organizovaný a nízko-emisný dopravný 
systém celého regiónu. 

13.2. Rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych multimodálnych koridorov, medzinárod-
ného dopravného fóra ITF. 

13.3. Rešpektovať, modernizovať a rozvíjať dopravnú infraštruktúru, ktorá je súčasťou medzinárod-
nej siete koridorov TEN-T. 

13.4. Pokračovať v rozvoji a modernizácii dopravnej infraštruktúry, ako základného predpokladu 
pre vytvorenie funkčného, udržateľného a kvalitného dopravného systému SR, podporujúceho 
ekonomický rozvoj. 

13.5. Klásť do popredia potrebu neustálej optimalizácie infraštruktúry integrovaného systému 
verejnej dopravy, ako nástroja pre efektívnu kooperáciu sídiel. 

13.6. Zabezpečiť integrované územno-technické a organizačné riešenia pre zlepšenie dopravnej 
dostupnosti verejných služieb a posilnenie environmentálnej udržateľnosti prímestskej 
a mestskej mobility, vrátane podpory alternatívnych spôsobov dopravy – cyklodoprava, 
elektromobilita a pod. 

LETECKÁ DOPRAVA 

 

 
13.7. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej infraštruktúry leteckej dopravy a rozvojové zámery letísk 

Nitra, Nové Zámky, Šurany, Chotín, Ludanice, Nemčice, Pohronský Ruskov, Šalgovce-Orešany, 
Tekovský Hrádok, Veľké Janíkovce, Veľké Ripňany, Zemné, ako aj letiská Piešťany, Malé 
Bielice a Partizánske v susedných krajoch. 

13.8. Zachovať plochy pre vzlet a pristátie lietajúcich športových zariadení (LŠZ, alebo ultraľahkých 
lietadiel – ULL), na ktorých sa vykonáva neverejná letecká činnosť, s možnosťou výhľadového 
vytvorenia podmienok pre vzlet a pristávanie lietajúcich vozidiel. 

13.9. Podporovať vznik nových letísk pre individuálnu dopravu tovarov a služieb, ako rýchlej 
a efektívnej prepravy budúcnosti aj vhodnými územnotechnickými podmienkami pri riešení 
územných plánov. 

13.10. Podporovať realizáciu heliportov pre vzlet a pristávanie dronov s prepravou osôb pri riešení 
územných plánov. 

13.11. Zachovať infraštruktúru existujúcich plôch bývalých športových letísk Jasová, Bojná, Horné 
Obdokovce, Horný Jatov, Choča, Kamenný most, Plášťovce, Šarovce, Vráble a Želiezovce, ktoré 
v súčasnosti nemajú vydaný súhlas na prevádzkovanie. 

13.12. Podporovať plochy verejného záujmu pre vrtuľníky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. 
13.13. Podporovať zachovanie a modernizáciu plôch pre vzlet a pristátia ľahkých športových 

zariadení (s VPD dĺžky 600 m), ktoré môžu slúžiť v rámci systému civilnej ochrany ako oporné 
body pri živelných pohromách, na záchranu životov, ochranu majetku a tiež ako núdzové 
plochy pre vzlety a pristátia vojenských lietadiel. 

13.14. Dodržiavať územno – technické obmedzenia, ktoré vyplývajú z ochranných pásiem a prekáž-
kových rovín letísk, plôch letísk, letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, heliportov 
a leteckých pozemných zariadení. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.1.2 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.1.3 

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 

 

 
13.15. Uprednostňovať presun objemu prepravy z cestnej nákladnej a osobnej dopravy na železničnú 

sieť, a tiež na vnútrozemskú vodnú dopravu, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. 
13.16. Rešpektovať optimalizovanie trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, 

so zdvojkoľajnením a elektrifikáciou v celej dĺžke trate.  
13.17. Rezervovať koridor pre realizáciu novej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom (Šaľa), 

umožňujúci priame prepojenie krajského mesta Nitra s hlavným mestom SR Bratislavou. 
13.18. Rezervovať koridor pre realizáciu nového železničného prepojenia tratí 124B a 124C medzi 

sídlami Kolárovo a Neded, čím vznikne nové priame prepojenie Komárno – Kolárovo – Šaľa. 
13.19. Rezervovať priestor pre realizáciu nového prepojenie železničných dráh na tratiach 123A 

a 122D, ktorých priame bezkolízne prepojenie bolo prerušené z dôvodu výstavby strategického 
parku Nitra – sever a požadovať realizáciu nového prepojenia medzi obcami Nitra-Dražovce 
a Jelšovce.  

13.20. Rezervovať koridor nového železničného prepojenia miest Komárno-Štúrovo a obcí v súbežnej 
trase cesty I/63. 

13.21. Rešpektovať zdvojkoľajnenie, elektrifikáciu, ako aj komplexnú modernizáciu a skvalitňovanie 
všetkých železničných dráh, ako nástroja rozvoja fungujúcej integrovanej dopravy, založenej 
na environmentálne prijateľných riešeniach.  

13.22. Využiť regionálne trate pre zavádzanie integrácie prímestskej hromadnej dopravy.  
13.23. Zachovať fyzickú infraštruktúru všetkých železničných tratí, resp. zakázať akúkoľvek  

asanáciu dráhy, smerujúcu k inému využitiu trate, ako je železničná doprava.  
13.24. Podporovať zámer širokorozchodnej železničnej trate a rezervovať priestor pre dráhu: 

13.24.1. Vedenú v autoprofilačnom variantne cez územie SR v smere do susedného Rakúska 
a podporovať zámer napojenia terminálu integrovanej dopravy Nové Zámky.  

13.24.2. Zaústenú v polycentrickom variantne do pripravovaného multimodálneho prekla-
diska Komárno – Veľký Harčáš. 

13.25. Vytvoriť územnú rezervu pre mimoúrovňové kríženie ciest a železnice na všetkých železnič-
ných priecestiach ciest I., II., III. triedy, križujúcich železničné trate s pravidelnou osobnou 
železničnou dopravou a požadovať realizáciu nových a prebudovanie jestvujúcich železničných 
priecestí ako mimo-úrovňové križovania s cestnou dopravou.   

VODNÁ DOPRAVA 

 

 
13.26. Rešpektovať rozvoj vnútrozemskej plavby nadregionálneho významu na sledovaných vodných 

cestách Dunaj, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ. 
13.27. Považovať sledovanú vodnú cestu rieku Dunaj s prístavmi v Komárne a Štúrove za hlavnú 

dopravnú tepnu vodnej dopravy celoeurópskej úrovne.  
13.28. Podporovať územnotechnické opatrenia k zabezpečeniu celoročnej splavnosti rieky Váh 

v úseku Komárno – Sereď.   
13.29. Podporovať územnotechnické opatrenia ku koordinácii splavnenie dolných úsekov vodných 

ciest Nitra, Hron, Ipeľ, v súčinnosti na vodné cesty Dunaj a Váh. 
13.30. Zohľadniť rekonštrukciu a skvalitnenie osobných prístavov Komárno a Štúrovo doplnkovými 

aktivitami pre rozvoj rekreačnej plavby a rozvoj cestovného ruchu v týchto mestách.    
13.31. Podporovať relokáciu nákladného prístavu v meste Komárno, situovaného na hranici 

zastavaného územia pamiatkovej zóny, do lokality Veľký Harčáš, kde sa uvažuje s vybudo-
vaním nového transkontinentálneho prekladiska voda-železnica-cesta. 

13.32. Rezervovať priestor pre vybudovanie nového nákladného a osobného prístavu v Štúrove.  
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.1.4 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.1.5 

13.33. Rezervovať priestor pre vybudovanie nového prístavu v Šali.  
13.34. Rezervovať priestor pre výhľadové vybudovanie prístaviska v Kolárove.  
13.35. Podporovať realizáciu malých prístavov pre rekreačnú plavbu. 
13.36. Podporovať realizáciu zariadení pre prevádzku kômp prepravujúcich automobilovú dopravu. 
13.37. Podporovať valorizáciu aktivít a zariadení pre rozvoj turistickej plavby, vrátane potreby rozvoja 

príslušného zázemia na brehoch tokov.  
13.38. Iniciovať koncepciu rozvoja rekreačnej a turistickej plavby na nesledovaných vodných cestách 

kraja s cieľom racionálne usmerňovať rozvoj športovej plavby a splavov, v nadväznosti 
na vybavenosť územia, konexie s inými druhmi dopravy, najmä previazania na cykloturizmus.  

INTERMODÁLNA NÁKLADNÁ DOPRAVA 

 

 
13.39. Rozvíjať prístavy Komárno a Štúrovo ako prekladiská intermodálnej dopravy. 
13.40. Rezervovať priestor pre vybudovanie nového transkontinentálneho prekladiska voda-cesta-

železnica v lokalite Komárno – Veľký Harčáš.   
13.41. Profilovať územia miest Nové Zámky a Komárno ako intermodálne uzly využívajúce 

širokorozchodnú železničnú trať.  
13.42. Rezervovať priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej doprav, 

resp. prekladísk s dôrazom na vodnú dopravu v obciach Kolárovo, Nitra, Šaľa a Štúrovo. 
13.43. Rezervovať priestor pre lokalizáciu a ďalší rozvoj terminálov kombinovanej doprav, 

resp.prekladísk s dôrazom na železničnú dopravu na území obcí Hurbanovo, Levice, Nové 
Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo, Topoľčany, Tvrdošovce, Zlaté Moravce a Želiezovce. 

CESTNÁ DOPRAVA 

 

 
13.44. Stabilizovať koncepciu rozvoja nosnej cestnej siete v smere východ – západ a sever -juh. 
13.45. Navrhovať smerové a výškové vedenie trás rýchlostných ciest v polovičnom profile tak, 

aby poskytovalo rozhľad a možnosti na predbiehanie v dostatočnej dĺžke, nakoľko prakticky 
pôjde o 2-pruhové komunikácie.   

13.46. Rešpektovať cestnú sieť II. a III. tried NSK ako dostatočne hustú a ich rozvoj prioritne iniciovať 
do podoby technických opatrení skvalitňovania a technickej homologizácie. 

13.47. Rozvíjať nové úseky cestných pozemných komunikácií: 
13.47.1. Zabezpečiť územnú rezervu pre obchvaty miest a obcí na základe výsledkov 

spracovaných Štúdií realizovateľnosti alebo platných územných plánov obcí. 
13.47.2. Zohľadniť výsledky Plánu udržateľnej mobility NSK, týkajúce sa nových cestných 

prepojení a modernizácie. 
13.47.3. Zohľadniť výsledky Územného generelu dopravy NSK, týkajúce sa nových cestných 

prepojení a modernizácie. 
13.48. Rezervovať územia pre trasovanie nových koridorov diaľnic a rýchlostných ciest: 

13.48.1. V polycentrickom variante konceptu ÚP R NK: 
13.48.1.1. Rýchlostnú cestu R1A umožniť rozvíjať ako miestnu komunikáciu 

mesta Nitra. 
13.48.1.2. Rýchlostná cesta R3 od hranice so susedným Maďarskom v obci 

Šahy – severným smerom východne od mesta Šahy v koridore  
TEN-T) – v smere Hrkovce – Horné Semerovce – hranica  
s Banskobystrickým krajom v obci Hokovce.. 

13.48.1.3. Rýchlostná cesta R7 od hranice Trnavského kraja v obci Kolárovo 
– severne od Nových Zámkov – Dvory nad Žitavou – Čechy – Plavé 
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Vozokany – Tekovské Lužany – Šarovce – Demandice – Horné 
Semerovce – hranica s Banskobystrickým krajom v obci 
Plášťovce.   

13.48.1.4. Rýchlostná cesta R8 od MÚK Nitra-západ severným smerom 
cez obce Zbehy – Jelšovce – Výčapy-Opatovce – Preseľany – 
Topoľčany – Solčany – (Bošany) – Krušovce – hranica 
s Trenčianskym krajom v obci Rajčany.  

13.48.1.5. Rýchlostná cesta R8 od MÚK Nitra-západ po MÚK Nitra-juh 
v peáži s rýchlostnou cestou R1. 

13.48.1.6. Rýchlostná cesta R8 od MÚK Nitra-juh južným smerom cez obce 
Ivanka pri Dunaji – Komjatice – Šurany – Nové Zámky – 
Hurbanovo – hranica s Maďarskom východne od mesta Komárno. 

13.48.2. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 
13.48.2.1. Rýchlostnú cestu R1 využívať na území mesta Nitra medzi 

mimoúrovňovými križovatkami Nitra-západ a Nitra-východ 
bez úhrady ako južný obchvat mesta Nitra. 

13.48.2.2. Rýchlostnú cestu R1A definovať ako miestnu komunikáciu mesta 
Nitra. 

13.48.2.3. Rýchlostná cesta R3 od hranice so susedným Maďarskom v obci 
Šahy severným smerom východne od mesta Šahy cez obce 
Hrkovce – Horné Semerovce – Santovka – Levice – Tlmače – 
(Hronský Beňadik) – MÚK Čaradice na rýchlostnej ceste R1. 

13.48.2.4. Rýchlostná cesta R7 od hranice Trnavského kraja v obci Kolárovo 
– severne od Nových Zámkov – Bešeňov – Čechy – Čaka – 
Tekovské Lužany – Šarovce – Demandice – Horné Semerovce – 
hranica s Bansko-bystrickým krajom v obci Plášťovce.   

13.49. Rezervovať územia pre trasovanie nových koridorov ciest I. triedy: 
13.49.1. V polycentrickom variante konceptu ÚP R NK: 

13.49.1.1. Cesta I. triedy v úseku Štúrovo – Kamenný most, ako nové vede-
nie cesty I/76.  

13.49.1.2. Cesta I. triedy ako severný obchvat časti Komárno – Nová Stráž. 
13.49.1.3. Cesta I. triedy ako južný obchvat mesta Nitra, vedený paralelne 

s rýchlostnou cestou R1.   
13.49.1.4. Cesta I. triedy od MÚK Nitra-Kynek na R1A severozápadným 

smerom na MÚK pripravovanej rýchlostnej komunikácii R8 
a následne v smere Zbehy – Alekšince – Rišňovce – hranica 
s Trnavským krajom v obci Lukáčovce – (Hlohovec). 

13.49.1.5. Cesta I. triedy ako vnútorno - východný obchvat mesta Nové 
Zámky, vedený pred železničnou stanicou. 

13.49.1.6. Cesta I. triedy ako východný obchvat mesta Želiezovce medzi 
cestami I/76 (južne), III/1584 a I/76 (severne). 

13.49.1.7. Cesta I. triedy ako východný obchvat obce Šarovce. 
13.49.1.8. Cesta I. triedy ako severovýchodný obchvat mesta Tlmače, 

predĺžením a prekategorizovaním cesty II/564 na cestu privej 
triedy. 

13.49.1.9. Cesta I/63 ako južný obchvat obce Iža. 
13.49.2. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 

13.49.2.1. Cesta I. triedy ako západná preložka cesty I/64 v smere Krušovce, 
Horné Chlebany a Rajčany. 

13.49.2.2. Cesta I. triedy ako západná preložka cesty I/64 v smere Jelšovce, 
Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Koniarovce, Hrušovany, 
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Preseľany, Belince, Kamanová, Dvorany nad Nitrou, Ludanice 
a Chrabrany. 

13.49.2.3. Cesta I. triedy ako západný obchvat mestskej časti Nitra-
Dražovce, paralelne s cestou I/64. 

13.49.2.4. Cesta I. triedy ako východný obchvat obce Čakajovce, paralelne 
s cestou I/64. 

13.49.2.5. Cesta I. triedy ako nové trasovanie cesty I/66 od MÚK Horné 
Semerovce severným smerom cez územie obce Hokovce – 
(Krupina). 

13.49.2.6. Cesta I. triedy ako západná preložka cesty I/64 v smere Bajč, 
Bánov, Branč, Cabaj-Čápor, Hurbanovo, Ivanka pri Nitre, 
Komjatice, Lehota, Lipová, Nitra, Nové Zámky, Svätoplukovo, 
Svätý Peter, Štefanovičová, Šurany a Veľký Kýr. 

13.49.2.7. Cesta I. triedy ako severný obchvat mesta Štúrovo. 
13.49.2.8. Cesta I. triedy ako západný obchvat obce Šarovce. 
13.49.2.9. Cesta I. triedy od mesta Nitra severozápadným smerom v smere 

Lužianky – Zbehy – Alekšince – Rišňovce – hranica s Trnavským 
krajom v obci Lukáčovce – (Hlohovec). 

13.49.2.10. Cesta I. triedy ako vonkajšo - východný obchvat mesta Nové 
Zámky, vedený východne od zastavaného územia mesta. 

13.49.2.11. Cesta I. triedy ako južný obchvat obce Iža s napojením na východ-
ný obchvat s novým premostením Dunaja v meste Komárno. 

13.49.2.12. Cesty I. triedy vedená od MÚK Jur nad Hronom na pripravovanej 
ceste R7 severným smerom na Jur nad Hronom, Starý Hrádok, 
Žemliare, Vyšné nad Hronom, Dolná Seč a Horná Seč. 

13.49.3. Pre oba varianty konceptu ÚP R NK totožne: 
13.49.3.1. Cesta I. triedy ako východný obchvat mesta Nitra. 
13.49.3.2. Cesta I/51 ako „privádzač“ mesta Nitra - Selenec. 
13.49.3.3. Cesta I/51 ako južný obchvat obce Veľký Lapáš. 
13.49.3.4. Cesta I/51 ako severný obchvat mesta Vráble. 
13.49.3.5. Cesta I/51 ako severný obchvat obce Telince a južný obchvat obce 

Čifáre. 
13.49.3.6. Cesta I/51 ako severný obchvat obce Veľký Ďur. 
13.49.3.7. Cesta I/51 ako severný obchvat mesta Levice. 
13.49.3.8. Cesta I/51 ako severný obchvat obce Horná Seč. 
13.49.3.9. Cesta I/75 predĺženie cesty I. triedy v obci Horné Semerovce 

po pripravovanú MÚK rýchlostných ciest R3 a R7. 
13.49.3.10. Cesta I/75 ako severný obchvat mesta Šaľa. 
13.49.3.11. Cesta I/76 v úseku Kamenný Most - Kamenín - Pohronský Ruskov 

- Želiezovce – Šarovce. 
13.49.3.12. Cesta I/76 ako južný obchvat mesta Želiezovce. 
13.49.3.13. Cesta I/76 ako západný obchvat obce Kalná nad Hronom. 
13.49.3.14. Cesta I/76 ako obchvat obcí Malé Kozmálovce a Nový Tekov. 
13.49.3.15. Cesta I/63 ako nové premostenie rieky Dunaj juhozápadne 

od zastavaného územia mesta Štúrovo. 
13.49.3.16. Cesta I/63 ako západný obchvat obce Bodza. 
13.49.3.17. Cesta I/63 ako východný obchvat obce Tôň. 
13.49.3.18. Cesta I/63 ako južný obchvat obce Patince. 
13.49.3.19. Cesta I/63 ako južný obchvat obce Mužla. 
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13.49.3.20. Cesta I/63 ako severný obchvat obcí Radvaň nad Dunajom 
a Moča. 

13.49.3.21. Cesta I/64 v úseku severného obchvatu mesta Komárno. 
13.49.3.22. Cesta I/64 v úseku východného obchvatu mesta Hurbanovo. 
13.49.3.23. Cesta I/66 ako Šahy, Hrkovce, Nové prepojenie cesty I/66 na pri-

pravovanú R3. 
13.49.3.24. Cesta I/75 Šaľa – obchvat (severný obchvat). 

13.50. Rezervovať územia pre trasovanie nových koridorov ciest II. triedy: 
13.50.1. V polycentrickom variante konceptu ÚP R NK: 

13.50.1.1. Cesta II. triedy ako severný obchvat mesta Štúrovo. 
13.50.1.2. Cesta II. triedy ako spojenie cesty II/513 a pripravovaného úseku 

cesty I/64 v obci Alekšince. 
13.50.2. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 

13.50.2.1. Cesta II. triedy ako spojenie pôvodného a pripravovaného úseku 
cesty I/64 a južného obchvatu mesta Šurany.  

13.50.2.2. Cesta II. triedy ako južný obchvat obce Rišňovce.  
13.50.3. Pre oba varianty konceptu ÚP R NK totožne: 

13.50.3.1. Cesta II/564 Severovýchodný obchvat mesta Tlmače.  
13.50.3.2. Cesta II/511 Východný obchvat mesta Zlaté Moravce.  
13.50.3.3. Cesta II/499 Juhozápadný obchvat obce Bojná.  
13.50.3.4. Cesta II. triedy Nové prepojenie ciest č. II/499 a I/64 – 

juhozápadný obchvat Topoľčian (Nemčice – Chrabrany).  
13.50.3.5. Cesta II/580 Južný obchvat mesta Šurany.  
13.50.3.6. Cesta II/511 Východný obchvat obce Dolný Ohaj.  
13.50.3.7. Cesta II/511 Východný obchvat obce Bešeňov.  
13.50.3.8. Cesta II/573 Juhozápadný obchvat mesta Kolárovo.  
13.50.3.9. Cesta II/573 Západný obchvat obce Kameničná.  
13.50.3.10. Cesta II/509 Juhozápadný obchvat obce Gbelce.  
13.50.3.11. Cesta II/564 Severný obchvat mesta Štúrovo.  
13.50.3.12. Obchvat historického jadra obce Bátovce.  
13.50.3.13. Cesta II/511, III/1614 Preložka cesty II/511 a III/1614 mesto Zlaté 

Moravce.  
13.51. Rezervovať územia pre trasovanie nových koridorov ciest III. triedy: 

13.51.1. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 
13.51.1.1. Cesta III. triedy ako spojenie cesty III/1591 na území obce Krškany 

s cestou III/1591 v mestskej časti Levice-Horša. 
13.51.2. Pre oba variantne totožne konceptu ÚP R NK: 

13.51.2.1. Cesta III/1669 Beladice Prekategorizovanie cesty III. triedy 
na II. triedu, vrátane napojenia na cestu R1.  

13.51.2.2. Cesta III/1497 Západný obchvat Selice.  
13.51.2.3. Cesta III/1722 Východný obchvat obce Prašice.  
13.51.2.4. Cesta III/1543 Prekategorizovanie cesty III/1543 na II. triedu 

a modernizácia do podoby budúceho privádzača okresného 
mesta Levice na rýchlostnú cestu R7. Zahŕňa aj obchvat Starého 
Hrádku a Jura nad Hronom. Vyvolaná investícia výstavbou 
rýchlostnej cesty R7. 

13.51.2.5. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Lukáčovce a Nové Sady 
v okrese Nitra.  

13.51.2.6. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Tajná a Nevidzany.  
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13.51.2.7. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Dolné Obdokovce a Babindol.  
13.51.2.8. Cesta III/1591 Nové prepojenie obcí Krškany a časti Levice – Horša.  
13.51.2.9. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Čechy, Veľké Lovce 

a Podhájska.  
13.51.2.10. Cesta III/1470 Severný obchvat mesta Hurbanovo.  
13.51.2.11. Cesta III. triedy Vytvorenie nového hraničného priechodu 

s Maďarskom a juhovýchodný obchvat obce Chľaba.  
13.51.2.12. Obchvat historického jadra obce Bátovce.  
13.51.2.13. Cesta III/1583 Vytvorenie nového hraničného priechodu 

do Maďarska s novou komunikáciou Vyškovce nad Ipľom – Tésa.  
13.51.2.14. Cesta III/1576 preložka cesty pri obci Tekovské Lužany.  
13.51.2.15. Cesta III/1569 nový hraničný priechod Pastovce – Vámosmikola.  

13.52. Zabezpečiť územnú rezervu pre dostatočne kapacitnú kategóriu ciest a križovatiek v rámci 
uvedených cestných ťahov (2-pruh, 4-pruh, úrovňové, mimoúrovňové križovatky).  

13.53. Zabezpečiť územnoplánovaciu prípravu a rezervovať územie pre výhľadové prebudovanie 
úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so železničnými traťami 
na mimoúrovňové.  

13.54. Zohľadniť odporúčania na preklasifikovanie a prekategorizovanie úsekov pozemných 
komunikácií: 
13.54.1. Preklasifikovať cestu III/1543 na cestu druhej triedy s príslušnými technickými 

parametrami a šírkovým usporiadaním a po realizácii rýchlostnej cesty R7 Čaka – 
Veľký Krtíš ju užívať ako privádzač mesta Levice. 

13.54.2. Prekategorizovať pôvodné koridory ciest I. triedy na  cesty II. triedy alebo miestne 
komunikácie po vybudovaní obchvatov miest  a obcí. 

13.54.3. Podporiť význam cestného ťahu D1- Hlohovec – Nitra zaradením do siete ciest 
I. triedy (v zmysle spracovanej ŠR) 

13.55. Rekonštruovať a homologizovať úseky pozemných komunikácií: 
13.55.1. Prioritne riešiť dopravno-inžinierskymi opatreniami komunikácie, ktoré sú na zák-

lade priestorového spolupôsobenia kapacitne preťažených úsekov a nedostatočnej 
šírky vozovky.  

13.55.2. Rekonštruovať komunikácie, ktorých šírka vozovky je menšia ako 6,00 metrov, 
pretože v zmysle ustanovení príslušnej STN nie je spôsobilá pre prevádzku 
pravidelnej verejnej autobusovej dopravy. 

13.55.3. Rekonštruovať komunikácie, ktorých šírka vozovky je v rozmedzí 6,0 – 6,5 metrov, 
nakoľko môžu byť potenciálnym zdrojom dopravných nehôd. 

13.55.4. Eliminovať negatívne účinky kritických nehodových úsekov a kriticky nehodových 
lokalít kombináciou dopravnoinžinierskych a technických opatrení. 

13.56. Neumiestňovať pozdĺž ciest, najmä diaľnic a rýchlostných ciest na území kraja veľkoplošné 
bilboardy, reklamné plochy, aby bolo umožnené nerušené vnímanie krajiny, panoramatických 
scenérií, siluetárnych obrazov a zaujímavých krajinných dominánt. 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
 

 
13.57. Rešpektovať medzinárodnú Dunajskú cyklistickú cestu EuroVelo 6 a podporovať jej vyba-

venostnú infraštruktúru v celoeurópskych súvislostiach. 
13.58. Považovať navrhovanú sieť cyklotrás ako kostrový systém rozvoja cyklodopravy v kraji, 

ku ktorému môžu byť následne dopĺňané aj ďalšie lokálne cyklotrasy. 
13.59. Rešpektovať rozvoj kostrového systému cyklodopravy, ktorý tvoria hlavne nasledovné 

cyklotrasy: 
13.59.1. Červené značenie cyklotrás národného významu. 
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13.59.2. Modré značenie cyklotrás regionálneho významu. 
13.59.3. Zelené značenie cyklotrás miestneho až regionálneho významu. 
13.59.4. Žlté značenie miestneho významu. 

13.60. Rezervovať územný koridor pre výstavbu cyklomagistrál medzinárodného až regionálneho 
významu na segregovanom telese pozemných komunikácií, vyhradených pre cyklistickú 
dopravu. 

13.61. Podporovať cykloturistiku budovaním a rozvojom hierarchicky usporiadaného a spojitého 
systému cyklotrás, ktorý okrem cykloturistiky umožní aj rozvoj urbanizačných väzieb 
medzi sídlami, lokalitami a územiami s potenciálom cestovného ruchu. 

13.62. Zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti cyklistov, najmä prostredníctvom segregácie 
cyklotrás od dynamických druhov a foriem dopravy.  

13.63. Cykloturistické trasy umiestňovať mimo frekventovaných komunikácií a podporovať budova-
nie samostatných cyklistických komunikácií s príslušnou rekreačnou vybavenosťou. 

13.64. Budovať cyklotrasy v ucelených úsekoch a riadne ich vyznačiť v teréne. 

VEREJNÁ DOPRAVA  

 

 
13.65. Vytvárať integrovaný systém hromadnej dopravy (IDS), ako súčasti západného funkčného 

regiónu verejne dopravy. 
13.66. Vytvárať územnotechnické a podporovať organizačné opatrenia zvyšovania podielu verejnej 

osobnej dopravy na celkovom objeme prepravených osôb, a to najmä jej skvalitnením a mo-
tiváciou verejnosti.  
13.66.1. Orientovať dopravnú dostupnosť cieľov na ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy 

a podporiť verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu. 
13.66.2. Zabezpečiť nosný systém verejnej dopravy koľajovou dopravou a nadväznou 

autobusovou dopravou a následnú previazanosť na automobilovú a cyklistickú 
dopravu zabezpečiť systémami „Park and Ride“, „Bike and Ride“ alebo „Kiss and 
Ride“.  

13.66.3. Zaviesť jednotnú tarifu a jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej 
dopravy v kraji. 

13.67. Rozvíjať železničné uzly Šaľa, Palárikovo, Nové Zámky, Gbelce, Štúrovo, Zlaté Moravce, 
Vráble, Želiezovce, Komárno, Šurany, Nitra, Lužianky, Šahy, Topoľčany, Podhájska, Levice, 
Kozárovce a Hurbanovo ako hlavné terminály integrovanej dopravy. 

13.68. Výhľadovo rozvíjať železničný uzol Kolárovo ako nový terminály integrovanej dopravy, 
determinovaný realizáciou spojenia železničných tratí 124B a 124C na spojitom úseku 
Komárno – Kolárovo – Šaľa. 

13.69. Vybudovať prestupné terminály na základe vopred definovanej koncepcie integrovanej 
verejnej dopravy, ktorá povedie k vyššej kvalite poskytovanej služby pri optimalizácii 
prevádzkových nákladov. 

13.70. Zabezpečiť potrebnú územnú rezervu pre parkoviská osobných automobilov a bicyklov 
pri všetkých staniciach a zastávkach železničných tratí s pravidelnou osobnou dopravou. 

13.71. Vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy, aj v rozptýlenom 
osídlení, v ktorom sa zdržuje väčší počet ľudí, alebo v území, kde je v dohľadnom časovom 
horizonte plánovaná nová zástavba vytvárajúca predpoklad na zvýšený dopyt po službách 
verejnej hromadnej dopravy. 

13.72. Zohľadniť organizačné opatrenia špecifikované pre Pláne udržateľnej dopravy Nitrianskeho 
kraja v oblasti „Verejná osobná doprava“. 

13.73. Zriadiť organizátora Integrovaného dopravného systému v NSK, ktorý bude riadiť a koordi-
novať všetky druhy verejnej dopravy v kraji. 
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14. ZÁSADY A REGULATÍVY 
VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA. 

14.1. Aplikovať opatrenia vedúce k transformácii energetického sektora smerom k decentralizova-
nej výrobe, s využitím nízkouhlíkových zdrojov energie, akumulačných kapacít a inteligentné-
ho riadenia výroby a spotreby na princípe „smart grid“. 

14.2. Zabezpečiť environmentálne udržateľné, fyzicky dostupné a spoločensky aplikovateľné 
služby verejnej technickej infraštruktúry, vrátane dodávok energií, tepla, zásobovania vodou, 
kanalizácie, likvidácie odpadových vôd, zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu, 
vo všetkých mestách a obciach kraja, so zohľadnením územno-technických špecifík a socio-
ekonomických potrieb jednotlivých subregiónov kraja. 

14.3. Umiestňovať nové línie a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, ako aj pristupo-
vať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického vybavenia tak, aby sa pri tom 
v maximálnej miere rešpektovali prírodné javy, ako základné vizuálne a kompozičné prvky 
krajinnej štruktúry. 

14.4. Chrániť územie regiónu pred výstavbou ďalších technických a technologických celkov,  
ako sú veterné parky a fotovoltické elektrárne, ktoré znehodnocujú krajinný obraz, 
resp. znižujú podiel poľnohospodárskej či lesnej pôdy, a taktiež nepodporovať výstavbu 
fotovoltických a veterných elektrární v chránených územiach a v turisticky atraktívnych 
lokalitách s cieľom eliminovania negatívneho dopadu na živočíchy, rastliny a ich biotopy, 
ako aj na charakteristický vzhľad krajiny. 

14.5. Vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 
zdrojov energie, ako lokálnych doplnkových a záložných zdrojov k systémovej energetike. 

POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY 

 

 
14.6. Zohľadniť všetky aktivity s územným priemetom, vyplývajúce z Vodného plánu Slovenska 

v platnom znení, ako aj plány manažmentu povodí, resp. čiastkových povodí Dunaja, Váhu, 
Hrona a Ipľa. 

14.7. Podporovať ekologické zámery prehĺbenia korýt riek a stabilizáciu korýt riečnymi stupňami. 
14.8. Podporovať technické opatrenia na vodných tokoch smerujúce k ochrane obyvateľstva formou 

budovania protipovodňových ochranných línií, zvyšovaním a predlžovaním hrádzí, výstavbou 
povodňového centra, rekonštrukciou čerpacích staníc, či iných adekvátnych opatrení. 

14.9. Rešpektovať vodnú elektráreň Kráľová s osobitným zreteľom na protipovodňovú ochranu. 
14.10. Realizovať vo všetkých rozvojových lokalít zadržiavanie zrážkových vôd v danom území, 

formou prírodných retenčných nádrží,  jazierok, ako aj budovaním občasných vodných plôch, 
plnených len zrážkami alebo dopĺňaním plôch krajinnej zelene. 

14.11. Zabezpečiť ochranu intravilánov obcí, miest a väčších poľnohospodársky využívaných plôch 
protizáplavovými opatreniami.  

14.12. Zachovať prírodné prostredie pririečnej zóny, v rámci technickej alebo terénnej úpravy tokov. 
14.13. Akceptovať opatrenia s priamym územným priemetom z prijatých plánov manažmentu 

povodňových rizík a v územných plánoch miest a obcí ich stanoviť ako verejnoprospešné 
stavby.  

14.14. Skvalitňovať a rozvíjať vodohospodárske účinky veľkých vodných nádrží. 
14.15. Podporovať využitie geotermálnych zdrojov pre energetické zhodnocovanie. 
14.16. Podporovať plošné a technické úpravy vodných tokov, vrátane súvisiacich zariadení, 

smerujúce k protipovodňovej ochrane. 
14.17. Podporovať vznik poldrov s retenčnými a s protipovodňovými účinkami, vymedzenými podľa 

dokumentov protipovodňových opatrení, v zmysle územných plánov miest a obcí alebo po do-
hode s príslušným správcom vodného toku. 
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14.18. Rešpektovať vodné stavby, vrátane plánovaných: 
14.18.1. Prevádzkové povodňové centrum Komárno – Nová Osada. 
14.18.2. Sprietočnenie ramena Váhu v ľavostrannej inundácii. 
14.18.3. Mobilná protipovodňová ochrana Komárno – Alžbetin ostrov. 

14.19. Zohľadniť a podporovať pripravované vodné stavby, najmä: 
14.19.1. Úprava koryta Váhu v súvislosti s výstavbou vodnej cesty na Váhu a stabilizáciou 

brehov v ohrozených úsekoch. 
14.19.2. Hať Kamenín na rieke Hron. 
14.19.3. Hať Nové Zámky na rieke Nitra. 
14.19.4. Vodná nádrž Horné Turovce na Krupinici. 
14.19.5. Vodná nádrž Plášťovce na Litave 
14.19.6. Hate Bielovce, Kubáňovo a Šahy ako kaskádová sústava hatí na Ipli. 
14.19.7. Prestavba zaústenia preložky Nitry do Váhu v Komoči. 

ZÁSOBOVANIE VODOU                                                                                                                                 

 

 
14.20. Chrániť zásoby pitnej vody ako determinant pre existenciu človeka a zabezpečovať integro-

vanú ochranu vodárenských zdrojov, ako aj infraštruktúry zásobovania vodou, v kontexte 
udržateľného využívania zdrojov pitnej vody. 

14.21. Rešpektovať vymedzené vodné zdroje, vodárenské zariadenia, potrubia, ako aj ďalšiu 
infraštruktúru nevyhnutnú pre ich bezkolíznu funkcionalitu.  

14.22. Vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné, no racionálne zabezpečenie zásobo-
vania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou 
z verejných vodovodov. 

14.23. Podporovať budovanie a etablovanie systémov doplnkového zásobovania úžitkovou vodou 
pre polievanie a zavlažovanie, odvádzanie odpadových a stokových vôd, ako aj pre chladenie 
alebo hasenie požiarov, resp. pre všetky aktivity človeka, kde sa využitie pitnej vody hodnotí 
ako neekologické.   

14.24. Rešpektovať územné rezervy vodárenských zdrojov a riešiť účinnú ochranu vodných zdrojov aj 
v celej prítokovej oblasti podľa prúdenia hladín podzemnej vody, odkiaľ je dlhšia doba prítoku 
podzemnej vody. 

14.25. Rezervovať pozdĺž potrubí diaľkových vodovodov I. kategórie voľne prístupný priestor 
minimálne 7 m od osi vodovodného potrubia na obe strany, kde sa nemôžu realizovať terénne 
úpravy, budovať stavby a vysádzať trvalé porasty, ktoré by poškodzovali vodovodné potrubie 
a znemožňovali by bezproblémový prístup ťažkých mechanizmov na práce spojené s ich rekon-
štrukciou, resp. s opravou potrubia v prípade vzniku neočakávanej udalosti. 

14.26. Diverzifikovať zdroje pitnej vody pre zvyšovanie spoľahlivosti zásobovania. 
14.27. Zabezpečovať územnotechnickú prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi 

predpokladaným vývojom obyvateľstva, aktivít spoločnosti a rozvojom vodného hospodár-
stva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia. 

14.28. Zabezpečiť v každej riešenej lokalite dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody, 
ktorá svojou kvalitou vyhovuje požiadavkám. 

14.29. Rezervovať plochy a koridory pre rozvoj sústavy zásobovania vodou: 
14.29.1. Predlženie diaľkovodu Gabčíkovo - Kolta - Želiezovce smerom v na Šahy. 
14.29.2. Blesovce -Lipovník, prívod a rozvod vody. 
14.29.3. Drženice - prívod vody. 
14.29.4. Čankov - Santovka - Demandice, prívod vody a rozvod vody v obci. 
14.29.5. Jelenec, Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tríbečom - zásobovanie pitnou vodou. 
14.29.6. Malý Cetín - Čechynce - prepoj vodovodu. 
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14.29.7. Prívodné potrubie Piešťanského skupinového vodovodu - Nové Sady. 
14.29.8. Slepčany - Vieska nad Žitavou, prepojenie vodovodných potrubí. 
14.29.9. Prepojenie vodovodov Čakajovce - Zbehy. 
14.29.10. Prepojenie vodovodu Klasov so zásobným potrubím pre Malé a Veľké Chyndice. 
14.29.11. Martin nad Žitavou - Hosťovce, prívod vody. 
14.29.12. Vráble - Kolíňany, prívod a rozvod vody. 
14.29.13. Výčapy-Opatovce, prívod vody a zásobné potrubie do obcí Výčapy-Opatovce, 

Ľudovítová, Jelšovce, Čakajovce. 
14.29.14. Prívod vody Veľký Cetín - Nitra zo skupinového vodovodu Gabčíkovo. 
14.29.15. Žikava - Lovce, prívod vody z Topoľčianok. 
14.29.16. Zlaté Moravce - Topoľčianky - Obyce, rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu. 
14.29.17. Nová Vieska - Bátorove Kosihy, prívod vody. 
14.29.18. Bory - Domadice, prívod vody. 
14.29.19. Hontianske Trsťany - prívod vody. 
14.29.20. Predĺženie diaľkového prívodu vody od vodojemu Kalvária v Leviciach po čerpaciu 

stanicu v Tlmačoch. 
14.29.21. Želiezovce - prívod vody a vodojem Starý vrch na skupinovom vodovode. 
14.29.22. Skupinový vodovod Sikenica - prívodné a zásobné potrubie Sikenica, Kukučínov, 

Zbrojníky, prepoj na Hontiansku Vrbicu. 
14.29.23. Prívod a rozvod vody Malé Ludince, Šalov, Zalaba, Malé Ludince. 
14.29.24. Skupinový vodovod Gabčíkovo, úsek Želiezovce - Šahy, prívodné potrubie od navrho-

vaného vodojemu Starý vrch po navrhovaný vodojem Šahy - Vinohrady. 
14.29.25. Prívod a rozvod vody Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Ipeľský Sokolec, prepoj na Bielovce 

a Lontov. 
14.29.26. Skupinový vodovod Dolné Semerovce, Hrkovce, Horné Semerovce, zásobné potrubia 

a rozvádzacie siete, prepoj alt. Tupá a Dolné Semerovce. 
14.29.27. Slatina - prívod a rozvod vody. 
14.29.28. Ipeľské Úľany – vodovod. 
14.29.29. Nemečky, vodovod, prívodné a rozvodné potrubie. 
14.29.30. Prívod vody Gabčíkovo - Vlčany - Nové Zámky. 
14.29.31. Podhorany - prívod vody. 
14.29.32. Brezolupy - zásobovanie obce pitnou vodou. 
14.29.33. Čiližská Radvaň - rozšírenie vodovodu. 
14.29.34. Želiezovce - Veľký dvor – vodovod. 
14.29.35. Prívod vody z vodného zdroja Čajkov do čerpacej stanice Hronské Kľačany. 
14.29.36. Zlaté Moravce - prívodné potrubie do Hosťoviec. 
14.29.37. Nitra - prepojenie vodovodu PP Sever s obcou Lužianky. 
14.29.38. Čakajovce - Zbehy – prepojenie vodovodov. 
14.29.39. Nitrianske Hrnčiarovce – vybudovanie automatickej tlakovej stanice. 

ODKANALIZOVANIE ÚZEMIA A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 

 

 

14.30. Dobudovať technologicky moderné a ekologicky prijateľne čistiarne odpadových vôd (ČOV) 
a tiež kanalizačné siete v oblastiach s chýbajúcou kanalizáciou, ako nástroja zvyšovania 
celkového počtu domov a bytov pripojených na kanalizačnú sieť. 
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14.31. Realizovať bezodkladne výstavbu kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich 
v ochranných pásmach prírodných liečivých alebo minerálnych zdrojov alebo v pásmach 
hygienickej ochrany vodného zdroja. 

14.32. Budovať kanalizáciu a ČOV prednostne v obciach okresov Komárno, Nové Zámky a Levice, 
ako prevenciu znečisťovania zásob podzemných zdrojov pitných vôd. 

14.33. Podporovať budovanie a etablovanie samostatných systémov zachytávania a odvádzania 
dažďových vôd. 

14.34. Podporovať odkanalizovanie územia v podobe delených sústav so zadržiavaním dažďových 
vôd v prírodnej časti krajiny. 

14.35. Zabezpečiť vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie komunálnych odpadových vôd,  
ako aj rekonštrukcie a rozšírenie stokových sietí vo všetkých aglomeráciách nad 10 000 ekvi-
valentných obyvateľov (EO). 

14.36. Zabezpečiť dobudovanie stavieb a zariadení odvádzania a čistenia vôd v aglomeráciách 
nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, situovaných v blízkosti chránených vodohospodárskych 
oblastí, ako aj v povodí vodárenských tokov nad odberným profilom. 

14.37. Podmieniť nový územný rozvoj miest a obcí napojením na existujúcu, resp. navrhovanú 
verejnú kanalizačnú sieť, s následným čistením komunálnych odpadových vôd v ČOV. 

14.38. Rezervovať plochy a koridory pre rozvoj sústavy odkanalizovania územia a čistenia odpado-
vých vôd v rámci kanalizačných systémov (KS) nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov. 
14.38.1. Kolárovo.  
14.38.2. Komárno a Zlatná na Ostrove. 
14.38.3. KS Šahy, Horné Turovce, Veľké Turovce. 
14.38.4. KS Levice, Hronské Kľačany, pripojenie obce Starý Tekov. 
14.38.5. KS Nitra, Badice, Čakajovce, Dolné Lefantovce, Horné, Jelšovce, Koniarovce (okres 

Topoľčany), Ľudovítová, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Výčapy – 
Opatovce, Zbehy. 

14.38.6. KS Vráble, Čifáre, Kmeťovo, Lúčnica nad Žitavou, Melek, Michal nad Žitavou, Nová 
Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Telince, Žitavce. 

14.38.7. KS Gbelce, Dubník, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svodín. 
14.38.8. KS Komjatice, Černík, Mojzesovo, Veľký Kýr, Vinodol. 
14.38.9. KS Nové Zámky – pripojenie obcí Andovce, Palárikovo, Tvrdošovce. 
14.38.10. KS Štúrovo, Nána. 
14.38.11. KS Šurany, pripojenie obcí Bánov, Lipová, Úľany nad Žitavou. 
14.38.12. KS Šaľa, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, 

Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Žihárec. 
14.38.13. KS Topoľčany, (Bošany), Čeľadince, Jacovce, Nitrianska Streda, Solčany, dobudo-

vanie v obciach Krnča, Kuzmice, Nemčice, Práznovce, Tesáre, Tovarníky. 
14.38.14. KS Zlaté Moravce, Hostie, Martin nad Žitavou, Topoľčianky. 

14.39. Rezervovať plochy a koridory pre rozvoj sústavy odkanalizovania územia a čistenia odpado-
vých vôd v rámci kanalizačných systémov (KS) od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov. 
14.39.1. Hurbanovo. 
14.39.2. Pribeta. 
14.39.3. KS Búč - Bátorove Kosihy, Modrany, Mudroňovo, Šrobárová. 
14.39.4. KS Dulovce, Svätý Peter. 
14.39.5. KS Marcelová, Chotín. 
14.39.6. KS Nesvady, Imeľ. 
14.39.7. KS Trávnik, Číčov. 
14.39.8. KS Veľké Kosihy, Okoličná na Ostrove. 
14.39.9. KS Zemianska Oľča, Tôň. 
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H.2.3 

14.39.10. Kozárovce. 
14.39.11. Tekovské Lužany. 
14.39.12. Želiezovce. 
14.39.13. KS Hokovce, (Dudince), Slatina, (Terany). 
14.39.14. KS Hronovce, Čata, Pohronský Ruskov. 
14.39.15. KS Kalná nad Hronom, pripojenie obcí Bajka, Dolný Pial, Horný Pial, Lok, Veľký Ďur. 
14.39.16. KS Podlužany, Čajkov, Hronské Kosihy, Nová Dedina. 
14.39.17. KS Tlmače, pripojenie obcí Rybník, Veľké Kozmálovce. 
14.39.18. Cabaj – Čápor. 
14.39.19. Rišňovce. 
14.39.20. Veľké Zálužie. 
14.39.21. KS Branč, Ivanka pri Nitre. 
14.39.22. KS Čab, Nové Sady. 
14.39.23. KS Dolné Obdokovce – pripojenie obce Čeľadice. 
14.39.24. KS Kolíňany, Žirany. 
14.39.25. KS Mojmírovce, Svätoplukovo, Štefanovičová, napojenie obce Veľká Dolina. 
14.39.26. KS Jarok  pripojenie obce Lehota. 
14.39.27. Dvory nad Žitavou. 
14.39.28. Zemné. 
14.39.29. KS Kamenín, Bíňa. 
14.39.30. KS Dolný Ohaj, Bešeňov, Hul, Maňa, Vlkas. 
14.39.31. KS Obid, Mužla. 
14.39.32. KS Podhájska, Pozba, Radava, Trávnica. 
14.39.33. Selice. 
14.39.34. KS Vlčany, Neded. 
14.39.35. Prašice. 
14.39.36. Radošina  
14.39.37. Veľké Ripňany. 
14.39.38. KS Krušovce, Horné Chlebany, Rajčany. 
14.39.39. KS Preseľany, Belince, Dvorany nad Nitrou, Hrušovany, Kamanová, Ludanice. 
14.39.40. KS Bojná, Chrabrany, Urmince, Veľké Dvorany. 
14.39.41. KS Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou. 
14.39.42. KS Beladice, pripojenie obcí Jelenec, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Neverice. 
14.39.43. KS Machulince, Obyce. 

ELEKTRIKA 

 

 
14.40. Akceptovať dominanté postavenie atómovej elektrárne AE Mochovce ako nízkouhlíkovú 

výrobu elektrickej energie, vrátane dobudovanie 3. a 4. bloku, vyvedenia výkonu z tohto zdroja, 
ako aj rešpektovať vyhradené územie jadrovej elektrárne. 

14.41. Rešpektovať vodnú elektráreň VE Kráľová s osobitným zreteľom na protipovodňovú ochranu. 
14.42. Rešpektovať malú vodnú elektráreň MVE Veľké Kozmálovce, ktorej hlavným účelom 

je zabezpečiť zásobu chladiacej vody pre atómovú elektráreň AE Mochovce. 
14.43. Umiestňovať nové malé vodné elektrárne výhradne na územiach s rentabilným hydro-

energetickým potenciálom a súčasne ich realizovať za zachovania plynulej splavnosti vodného 
toku a tiež za umožnenia bezpečnej migrácie rýb a iných vodných živočíchov.  
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H.2.4 

14.44. Rešpektovať existujúce koridory elektrických vedení 220kV a 400kV a navrhované siete 
v existujúcich, či novo navrhovaných koridoroch. 

14.45. Rezervovať plochy a koridory pre rozvoj elektrizačnej prenosovej sústavy: 
14.45.1. Vybudovanie novej elektrickej stanice ZVN 2 x 400kV Nové Zámky, vrátane nového 

elektrického vedenia zvlášť vysokého napätia ZVN 2 x 400kV pre možnosť 
vybudovania transformácie 400/110 kV a pripojenia distribučnej sústavy 
do prenosovej sústavy. 

14.45.2. Nové elektrické vedenie zvlášť vysokého napätia ZVN 2 x 400 kV z plánovanej 
novovybudovanej spínacej stanice Gabčíkovo (TTSK) do spínacej stanici Veľký Ďur. 

14.45.3. Nové elektrické vedenie zvlášť vysokého napätia ZVN 2 x 400 kV Veľký Ďur – 
Gabčíkovo (TTSK) do elektrickej stanice Gönyű na území Maďarska. 

14.45.4. Nové elektrické vedenie zvlášť vysokého napätia ZVN 2 x 400 kV rozšírením 
jestvujúceho koridoru elektrická stanica Križovany (TTSK) – elektrická stanica 
Bystričany (TSK). 

14.45.5. Nové elektrické vedenie zvlášť vysokého napätia ZVN 400 kV rozšírením 
jestvujúceho koridoru spínacia stanica Veľký Ďur – elektrická stanica Levice. 

14.46. Rezervovať plochy a koridory pre rozvoj distribučnej sústavy: 
14.46.1. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2 x 110 kV v súčasnom 

rozšírenom koridore vedenia veľmi vysokého napätia Veľký Ďur – Nitra 1 (Čermáň). 
14.46.2. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2 x 110 kV v novom koridore 

Nové Zámky - Nitra 1 Čermáň). 
14.46.3. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2 x 110 kV v novom koridore ES 

Šaľa (Duslo Šaľa) - Nitra 1 (Čermáň). 
14.46.4. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2 x 110 kV v súčasnom 

rozšírenom koridore vedenia veľmi vysokého napätia VVN Veľký Ďur – Mochovce. 
14.46.5. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia  2 x 110 kV v novom koridore 

v Komárno – Štúrovo. 
14.46.6. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2 x 110 kV v novom koridore 

Levice – Nová Baňa (BBSK) – Žiar nad Hronom (BBSK). 
14.46.7. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2x110 kV v novom koridore 

Nitra 1 (Čermáň) – Topoľčany. 
14.46.8. Vybudovanie nového dvojitého nadzemného vedenia 2x110 kV v novom koridore 

Priemyselný park Nitra Sever – Topoľčany. 
14.46.9. Zmena trasy 2x110 kV vedenia v novom koridore Levice – Tlmače – Kozárovce – Zlaté 

Moravce. 
14.46.10. Vybudovanie elektrickej stanice 110/22kV Jaguar Land Rover. 
14.46.11. Vybudovanie dvojitého podzemného vedenia 2x110 kV Priemyselný park Nitra Sever 

- Jaguar Land Rover. 
14.46.12. Zmena umiestnenia elektrickej stanice 110/22kV Kráľová. 
14.46.13. Rozšírenie existujúcej VVN elektrickej stanice 110/22kV Nové Zámky pre možnosť 

vybudovania transformácie 400/110kV a pripojenia distribučnej sústavy 
do prenosovej sústavy.  

14.47. Uprednostňovať pri budovaní nových a rekonštrukcii existujúcich 22 kV elektrických vedení 
uloženie nových vodičov pod povrch zeme. 

PLYN 
 

 
14.48. Rešpektovať koridory tranzitných plynovodov európskej sústavy distribúcie plynu Eustream, 

vrátane jeho zariadení a ďalšej infraštruktúry potrebnej na jeho prevádzku.   
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H.2.5 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.2.6 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.2.7 

14.49. Rešpektovať nadradené postavenie plynárenskej sústavy plynovodov veľmi vysokého tlaku 
VVTL tranzitného a medzištátneho významu. 

14.50. Rešpektovať vedenia existujúcej a navrhovanej plynovodnej siete a s tým súvisiace areály 
a zariadenia. 

14.51. Uvažovať so zámerom budovania nového tranzitného plynovodu Eustream od kompresorovej 
stanice s prepúšťacou stanicou plynu v obci Ivanka pri Nitre južným smerom na Nové Zámky 
– Komárno až do susedného Maďarska v územnom priestore mesta Ács. 

14.52. Akceptovať rozvoj plynofikácie a dobudovania distribučných sústav plynu vo všetkých 
rentabilných oblastiach kraja, za implementácie environmentálne prijateľných technológií.  

14.53. Podporovať prekládky potrubí plynovodnej sústavy tam, kde neboli pri realizácii technickej 
infraštruktúry dodržané ich ochranné a bezpečnostné pásma. 

TEPLO 

 

 
14.54. Modernizovať a ekologizovať systémy s centralizovaným zásobovaním tepla. 
14.55. Uprednostňovať realizáciu zariadení využívajúcich nízkouhlíkové médiá na výrobu tepla. 
14.56. Rezervovať koridor pre trasu tepelných napájačov AE Mochovce – Levice, Mochovce – Tlmače 

a Mochovce – Vráble – Nitra a tepelný napájač (Partizánske) – Topoľčany. 
14.57. Podporovať budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to eko-

nomicky zdôvodniteľné a environmentálne akceptovateľné. 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

 

 
14.58. Podporovať zámery vedúce k znižovaniu odpadu, ako aj zabezpečujúce jeho zhodnocovanie. 
14.59. Zabezpečiť separovaný zber jednotlivých zložiek s cieľom znižovania množstva komunálneho 

odpadu. 
14.60. Podporovať rozvoj modernej infraštruktúry a vybavenia pre odpadové hospodárstvo, akými sú 

hlavne výstavba a modernizácia zberných dvorov, modernizácia a rozširovanie kontajnerových 
stanovíšť, zvyšovanie miery recyklácie a separácie odpadu, organizovaný zber nebezpečného 
odpadu, podpora vytvárania zariadení na dočasné uloženie nebezpečného odpadu. 

14.61. Vytvárať v sídlach územnotechnické podmienky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu. 

14.62. Podporovať zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu, činnosti obehového 
hospodárstva, ako aj centrá cirkulárnej ekonomiky, založené na technologicky modernom 
a ekologicky prijateľnom zhodnocovaní odpadov.   

14.63. Znižovať množstvo skládkovaných komunálnych odpadov a zvyšovať mieru prípravy 
na opätovné použitie. 

ROPOVODY A PRODUKTOVODY 

 

 
14.64. Rešpektovať ropovody Družba a Adria ako nadnárodné koridory ropovodnej sústavy. 
14.65. Rešpektovať koridory existujúcej ropovodnej a produktovodnej siete, vrátane ich zariadení 

a ďalšej infraštruktúry potrebnej na ich prevádzku. 
14.66. Zakázať nové trasovanie ropovodov a produktovodov cez pásma hygienickej ochrany vodných 

zdrojov, ako aj v ďalších lokalitách, kde môže dôjsť k ohrozeniu podzemných zásob pitnej 
vody. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

H.2.8 

TELEKOMUNIKÁCIE 

 

 
14.67. Zohľadniť, že rozvoj telekomunikačnej a optickej siete regionálneho významu je realizovaný 

v koridoroch nadradenej dopravnej infraštruktúry ciest a železničných tratí a ich ochranných 
pásiem.  

14.68. Akceptovať, že trasovanie telekomunikačnej a optickej siete môže byť predmetom 
obchodného tajomstva poskytovateľov služieb, no zároveň v tomto prípade neuplatňovať 
potrebu rešpektovania týchto káblov. 

14.69. Rešpektovať trasovanie len tých káblov telekomunikačnej a optickej siete, vrátane ich zaria-
dení a ďalšej infraštruktúry potrebnej na ich prevádzku, ktoré sú premietnuté v grafickej časti 
územnoplánovacej dokumentácie. 
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I.1.1 

I. EVALUÁCIA. 
15. NÁVRH NA VYMEDZENIE 

VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PRIESTOROV, 
ÚZEMÍ ŠPECIÁLNYCH ZÁUJMOV REGIONÁLNEHO VÝZNAMU. 

VYMEDZENIE VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PRIESTOROV REGIONÁLNEHO VÝZNAMU 

 

 
15.1. Podporovať významné rozvojové priestory regionálneho významu, ktoré budú v nasledovnom 

rozvoji zohrávať úlohu ťahúňov a akcelerátorov hospodárskych, či celospoločenských proce-
sov. 

15.2. Umocňovať pôsobenie pozitívnych disparít území špeciálnych záujmov kraja, ktoré predsta-
vujú najmä rôznorodé mestské funkčné územia, hospodársky a sociálne silné územia, 
dominantné prírodné územia, kultúrne a historické územia, špecifické vidiecke územia, 
prihranično-cezhraničné územia, či nasledovné lokalizovateľné javy územného kapitálu kraja: 
15.2.1. Podunajská rovina, ktorá obsahuje podzemné zásoby pitnej vody. 
15.2.2. Podunajská nížina s kvalitnými a úrodnými pôdami. 
15.2.3. Plochy s vybudovanou a etablovanou infraštruktúrou hydromeliorácií. 
15.2.4. Ipeľská pahorkatina prírodných liečivých vôd Santovka a Slatina (a Dudince), 

vymedzená predovšetkým ochranným pásmo II. stupňa prírodných minerálnych 
zdrojov. 

15.2.5. Vodné zdroje, vymedzené pásmami hygienickej ochrany vodného zdroja. 
15.2.6. Územia obcí pozdĺž Dunaja, najmä Iža a Komárno, s ich bohatým kultúrno-

historickým zázemím už od čias rímskej ríše, a významným archeologickým 
potenciálom, či očakávaným nárastom poznávacieho cestovného ruchu vytváraného 
v zmysle zoznamu dedičstva UNESCO. 

15.2.7. Energeticko - hospodárska základňa výhradného územia AE Mochovce, vrátane 
územia vymedzeného zónami havarijného plánovania 5, 10 a 21 km. 

15.2.8. Územie pozdĺž pripravovaného železničného prepojenia Nitra – Trnovec nad Váhom 
– Šaľa, ktorého rozvoj bude umocňovať práve poloha na novej trati Nitra – Šaľa – 
(Bratislava). 

15.2.9. Územie pozdĺž plánovaného železničného prepojenia dvoch úsekov Komárno – 
Kolárovo a Šaľa – Neded, ktorého rozvoj bude umocňovať práve poloha na novej, 
modernizovanej a spojitej trati Šaľa – Komárno. 

15.2.10. Železničný rozvojový smer Komárno – Iža – Patince – Štúrovo. 
15.2.11. Územie pozdĺž plánovanej obnovy železničného prepojenia Čab – Radošina, ktorého 

rozvoj bude umocňovať práve opätovné uvedenie do prevádzky železničnej trati. 
15.2.12. Územie pozdĺž plánovanej obnovy železničného prepojenia Zlaté Moravce – Tlmače, 

ktorého rozvoj bude umocňovať práve opätovné uvedenie do prevádzky železničnej 
trati. 

15.2.13. Územie pozdĺž plánovanej obnovy železničného prepojenia Zlaté Moravce – 
Lužianky, ktorého rozvoj bude umocňovať nie len opätovné uvedenie do prevádzky 
železničnej trati, ale aj vytvorenie nového napojenia na trať 122D v obci Jelšovce, 
ktoré bolo zrušené skrz výstavbu strategického parku Nitra – sever. 

15.2.14. Územia miest a obcí, kde sa v subregionálnych súvislostiach kumuluje v týchto 
sídlach progresívny index vitality. 

15.2.15. Územia a zázemia priemyselných parkov evidovaných Ministerstvom hospodárstva 
SR. 
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

I.1.2 

15.2.16. Územia podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných 
havárií. 

15.2.17. Územie rekreačnej oblasti, kde sa stretávajú tradičné extenzívne formy rurálneho 
osídlenia, kultúrno – historické hodnoty, ako aj moderné aktivity a zariadenia 
cestovného ruchu.  

15.2.17.1. Považský Inovec. 
15.2.17.2. Tribeč – Vtáčnik. 
15.2.17.3. Pohronsky Inovec. 
15.2.17.4. Štiavnické vrchy. 

15.2.18. Územia s geotermálnymi zdrojmi, ktoré sa využívajú na rekreáciu s termálnymi 
kúpaliskami, pričom majú potenciál aj pre ekologické formy v oblasti energetiky 
a vykurovania. 

15.2.19. Plochy a zázemia športových letísk. 
15.2.20. Územia kompresnej stanice plynového vedenia s jej priľahlým okolím. 
15.2.21. Územia a plochy zemných vodojemov na diaľkových vodovodoch s ich priľahlým 

okolím. 

VYMEDZENIE ÚZEMÍ ŠPECIÁLNYCH ZÁUJMOV REGIONÁLNEHO VÝZNAMU 

 

 
15.3. Podporovať osobité územia špeciálnych záujmov regionálneho významu, ktoré predstavujú 

ohrozené a marginalizované priestory, kde sa v negatívnom smere prehlbujú regionálne 
a subregionálne rozdiely, t.j. negatívne disparity. 

15.4. Stimulovať rozvoj hospodársky a sociálne ohrozených, až upadajúcich území, ktoré negatívne 
vplývajú na kvalitu a pohodu života svojich obyvateľov. Týmto územiam je potrebné venovať 
osobitú pozornosť nie len v rámci územného rozvoja, ale najmä v kontexte stimulačných 
a podporných mechanizmov regionálneho rozvoja, regionálnej politiky, resp. komplexného 
územného manažmentu.  
15.4.1. Územia miest a obcí, kde sa v subregionálnych zoskupeniach kumulujú regresívne 

indexy vitality týchto sídiel. 
15.4.2. Územia miest a obcí, formované ako okružný pás okolo mesta Nitra,  

kde sa nachádza viacero sídiel bez väčšej, či bez významnejšej vybavenosti. Napriek 
demografickému progresu, ktorému prislúcha aj nárast nových domov a bytov, 
sa zatiaľ profilujú predovšetkým ako monofunkčné satelity bývania. 

15.4.3. Územia miest a obcí, formované ako pol-okružný pás okolo mesta Štúrovo, 
kde sa nachádza viacero sídiel bez väčšej vybavenosti, či bez významnejšej 
vybavenosti napriek tomu, že index rastu obyvateľstva si tu drží stabilnú úroveň. 

15.4.4. Územia miest a obcí, formované ako okružný pás okolo mesta Želiezovce, 
ktoré sú výrazne zasiahnuté demografickou regresiou, ako aj veľmi nízkou staveb-
nou produkciou. 

15.4.5. Marginalizovaný subregión Poiplie, ktorý vytvára pohraničné územie so susedným 
prírodným zázemím Maďarska. Územie je ohrozené nie len demografickou regresiou, 
ale aj nedostatočnou hospodárskou základňou, čo reflektuje aj nedostatočná 
infraštruktúra vybavenosti a služieb, ako aj slabšie dopravné napojenie.  
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Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

I.2.2 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

I.2.1 

Odôvodnenie v smernej časti, kapitola: 

G.2.5 

ÚZEMIA ŠPECIÁLNYCH ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED 
POVODŇAMI 

 

 
15.5. Rešpektovať pri tvorbe územnoplánovacích dokumentácií objekty, zariadenia, záujmové 

stavby a záujmové územia Ministerstva obrany SR, ktoré v rámci svojej činnosti plnia úlohy 
na úseku obrany štátu. 

15.6. Rešpektovať zariadenia stacionárnej rádio reléovej siete komunikačných a informačných 
systémov ozbrojených síl SR. 

15.7. Rešpektovať automobilové cesty, určené železničné siete a záujmové úseky komunikácií 
cestnej siete na území kraja, ktoré Ministerstvo obrany SR označuje ako významné z hľadiska 
obrany štátu. 

15.8. Vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu 
intravilánov miest a obcí, pričom stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť 
v územnoplánovacej dokumentácii medzi verejnoprospešné stavby. 

15.9. Rešpektovať podmienky výstavby v inundačných územiach podľa zákona o ochrane 
pred povodňami v platnom znení a v kontexte manažmentu plánu manažmentu povodňového 
rizika a plánov manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach. 

15.10. Podporovať prirodzené meandrovanie vodných tokov, ako aj spomaľovanie odtoku povrcho-
vých vôd. 

15.11. Plánovať opatrenia pre zadržiavanie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch 
a pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zachovať retenčnú schopnosť územia, 
podporovať akumuláciu do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu 
pozemkov, respektíve kontrolovane vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky. 

16. STANOVENIA CHRÁNENÝCH ČASTÍ KRAJINY. 

CHRÁNENÉ ÚZEMIA  

 

 
16.1. Rešpektovať chránené územia, ktoré sú stanovené podľa osobitých právnych predpisov 

alebo v zmysle rozhodnutí dotknutých orgánov územného plánovania a pri spracovaní 
územných plánov obce spresniť ich polohu a vymedzenie na súbor geodetických informácií 
katastra nehnuteľnosti.   

16.2. Zohľadniť osobité aspekty terciárnej krajinnej štruktúry obsahujúce človekom stanovené 
limitné prvky rozvoja priestoru, ktoré predstavujú územnotechnické javy, definované v záujme 
ochrany prírody, starostlivosti o krajinu, šetrné využívanie prírodných zdrojov,  
ako aj pre ochranu a bezpečnosť človeka. 

OCHRANNÉ PÁSMA  

 

 
16.3. Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma všetkých druhov a foriem, ktoré sú stanovené 

podľa osobitých právnych predpisov alebo v zmysle rozhodnutí dotknutých orgánov 
územného plánovania a pri spracovaní územných plánov obce spresniť ich polohu 
a vymedzenie na súbor geodetických informácií katastra nehnuteľnosti.   
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J. VEREJNOPROSPEŠNÉ 
STAVBY. 

17. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB. 
17.1. Rešpektovať nasledovné zámery a činnosti ako verejnoprospešné stavby v zmysle § 108  

ods. (2) písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

17.2. Rešpektovať územno-technické vlastnosti nasledovných verejnoprospešných stavieb 
aj v územných plánoch miest a obcí, ako aj v územných plánoch zón. 

17.3. Spresňovať lokalizáciu, ako aj konkretizovať územno-technické špecifiká, v nižších stupňoch 
územnoplánovacej i projektovej dokumentácie. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY LETECKEJ DOPRAVY 

17.4. Stavby modernizácie a rozširovania letísk medzinárodného a vnútroštátneho významu, 
vrátane plôch a zariadení pre ich potrebnú prevádzku: 
17.4.1. Nitra. 
17.4.2. Nové Zámky. 
17.4.3. Šurany. 

17.5. Stavby modernizácie a rozširovania letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve: 
17.5.1. Chotín. 
17.5.2. Ludanice. 
17.5.3. Nemčice. 
17.5.4. Pohronský Ruskov. 
17.5.5. Šalgovce – Orešany. 
17.5.6. Tekovský Hrádok. 
17.5.7. Veľké Janíkovce. 
17.5.8. Veľké Ripňany. 
17.5.9. Zemné. 

17.6. Stavby revitalizácie, modernizácie a rozširovania bývalých športových letísk alebo bývalých 
letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve: 
17.6.1. Jasová. 
17.6.2. Bojná. 
17.6.3. Čab. 
17.6.4. Dvory nad Žitavou 
17.6.5. Horné Obdokovce. 
17.6.6. Horný Jatov. 
17.6.7. Choča. 
17.6.8. Kamenný most. 
17.6.9. Plášťovce. 
17.6.10. Šarovce. 
17.6.11. Vráble. 
17.6.12. Želiezovce. 

17.7. Stavby heliportov a plôch verejného záujmu pre vrtuľníky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby. 
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VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ŽELEZNIČNEJ A VEREJNEJ INTEGROVANEJ DOPRAVY 

17.8. Stavby a zariadenia dráh a železničných tratí zaradených do transeurópskej dopravnej siete 
TEN-T: 
17.8.1.  Konvenčná železničná trať  č. 130 Bratislava – Galanta – Palárikovo - Nové Zámky – 

Štúrovo – (Budapešť). 
17.8.2.  Konvenčná železničná trať č. 135   Nové Zámky – Komárno – št. hr. SR/MR. 
17.8.3.  Konvenčná železničná trať č. 150  Nové Zámky – Šurany – Levice – Zvolen (Košice). 

17.9. Stavby pre optimalizáciu, modernizáciu a rozširovanie či zdvojkoľajnenie dráh a železničných 
tratí, vrátane dobudovania plôch a zariadení ich dopravno – technického zabezpečenia: 
17.9.1. Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.  
17.9.2. Hronská Dúbrava – Kozárovce – Palárikovo.  
17.9.3. Nitrianske Pravno – Bošany – Nové Zámky. 
17.9.4. Lužianky – TIP-Rišňovce – Leopoldov. 
17.9.5. Komárno – Veľký Meder – Bratislava-Nové Mesto 

17.10. Stavby nových železničných tratí, vrátane dobudovania plôch a zariadení ich dopravno-
technického zabezpečenia: 
17.10.1. Nitra – Trnovec nad Váhom (Šaľa). 
17.10.2. prepojením tratí 124B a 124C medzi sídlami Kolárovo a Neded.  
17.10.3. prepojením tratí 123A a 122D medzi sídlami Nitra-Dražovce a Jelšovce. 
17.10.4. Komárno – Štúrovo v súbežnej trase cesty I/63. 

17.11. Stavby revitalizácií železničných tratí a dobudovania územno-technických opatrení pre ich 
opätovné uvedenie do prevádzky: 
17.11.1.  Šaľa – Neded. 
17.11.2.  Komárno – Kolárovo. 
17.11.3.  Zbehy – Radošina. 
17.11.4.  Lužianky – Kozárovce. 
17.11.5.  Zlaté Moravce – Topoľčianky. 
17.11.6. Zlaté Moravce – Kozárovce. 
17.11.7. Šahy – Drégelypalánkom (HU). 

17.12. Stavby a prebudovanie hlavných železničných staníc do podoby terminálov integrovanej 
dopravy, vrátane realizácie ich zariadení a priľahlých plôch: 
17.12.1. Gbelce. 
17.12.2. Hurbanovo. 
17.12.3. Komárno 
17.12.4. Kozárovce. 
17.12.5. Levice. 
17.12.6. Lužianky. 
17.12.7. Nitra. 
17.12.8. Nové Zámky. 
17.12.9. Palárikovo. 
17.12.10. Podhájska. 
17.12.11. Šahy. 
17.12.12. Šaľa. 
17.12.13. Štúrovo. 
17.12.14. Šurany. 
17.12.15. Topoľčany. 
17.12.16. Vráble. 
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17.12.17. Zlaté Moravce. 
17.12.18. Želiezovce. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VODNEJ DOPRAVY 

17.13. Stavby a zariadenia vodných ciest zaradených do transeurópskej dopravnej siete TEN-T:  
17.13.1.  Koridor vodnej cesty Rhine-Danube (Mainz – Frankfurt – München – Nürnberg – 

Passau – Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest –  Beograd – Constanța – Sulina). 
17.13.2.  Vodná cesta Dunaj s verejnými prístavmi v Bratislave, Komárne a Štúrove. 
17.13.3.  Rieka Dunaj, v kompletnej dĺžke na území kraja, zaradená ako E80, C-E80. 
17.13.4.  Vážska vodná cesta v koridore rieky Váh od ústia do Dunaja po Žilinu s prepojením 

na Odru, zaradená ako E81, C-E81. 
17.13.5.  Existujúce a plánované prístavy s terminálmi kombinovanej dopravy  v Komárne-

Veľký Harčáš a v Štúrove. 
17.14. Stavby, zariadenia a terénne úpravy sledovaných vodných ciest: 

17.14.1. Dunaj. 
17.14.2. Váh. 

17.15. Stavby, zariadenia a terénne úpravy výhľadovo sledovaných vodných ciest: 
17.15.1. Váh. 
17.15.2. Hron. 
17.15.3. Ipeľ. 
17.15.4. Nitra. 

17.16. Stavby, zariadenia a terénne úpravy turistických vodných ciest: 
17.16.1. Malý Dunaj. 
17.16.2. Nitra. 
17.16.3. Žitava. 
17.16.4. Sikenica. 

17.17. Zariadenia pre jestvujúce a navrhované kompy na verejnú prepravu obyvateľov, osobných 
alebo nákladných automobilov, hlavne v priestoroch obcí Štúrovo, Iža, Kravany nad Dunajom 
a Palárikovo - Vlčany. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY INTERMODÁLNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY 
17.18. Transkontinentálne prekladisko s voda-cesta-železnica v lokalite Komárno – Veľký Harčáš.   
17.19. Intermodálne prekladiská využívajúce širokorozchodnú železničnú trať v mestách Komárno 

a Nové Zámky.  
17.20. Terminály kombinovanej doprav a prekladiská vodnej a cestnej dopravy v obciach: 

17.20.1. Kolárovo. 
17.20.2. Nitra. 
17.20.3. Šaľa. 
17.20.4. Štúrovo. 

17.21. Terminály kombinovanej doprav a prekladiská železničnej a cestnej dopravy na území obcí: 
17.21.1. Hurbanovo. 
17.21.2. Levice. 
17.21.3. Nové Zámky. 
17.21.4. Šahy. 
17.21.5. Šaľa. 
17.21.6. Štúrovo. 
17.21.7. Topoľčany. 
17.21.8. Tvrdošovce. 
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17.21.9. Zlaté Moravce. 
17.21.10. Želiezovce. 

17.22. Zámery prístavov, budovaných spolu s prekladiskami alebo terminálmi intermodálnej, 
resp. kombinovanej prepravy. 

17.23. Zámery železničných uzlov, budovaných spolu s prekladiskami alebo terminálmi intermo-
dálnej, resp. kombinovanej prepravy. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY CESTNEJ DOPRAVY 

17.24. Stavby a zariadenia pozemných komunikácií zaradených do transeurópskej dopravnej siete 
TEN-T: 
17.24.1. Rýchlostná cesta R1 (Bratislava – Trnava – Sereď – Nitra – Zlaté Moravce – Žiar 

nad Hronom), ako vedľajšia cesta E58 a doplnková cesta E571. 
17.24.2. Koridor cesty I/66 Zvolen – štátna hranica s Maďarskom v hraničnom priechode 

Šahy. 
17.25. Stavby a zariadenia pozemných komunikácií diaľnic a rýchlostných ciest: 

17.25.1. V polycentrickom variante konceptu ÚP R NK: 
17.25.1.1. Rýchlostná cesta R3 od hranice so susedným Maďarskom v obci 

Šahy – severným smerom východne od mesta Šahy – cez obce 
Hrkovce – Horné Semerovce – hranica s Banskobystrickým krajom 
v obci Hokovce. 

17.25.1.2. Rýchlostná cesta R7 od hranice Trnavského kraja v obci Kolárovo 
– severne od Nových Zámkov – Dvory nad Žitavou – Čechy – Plavé 
Vozokany – Tekovské Lužany – Šarovce – Demandice – Horné 
Semerovce – hranica s Banskobystrickým krajom v obci 
Plášťovce.   

17.25.1.3. Rýchlostná cesta R8 od MÚK Nitra-západ severným smerom cez 
obce Zbehy – Jelšovce – Výčapy-Opatovce – Preseľany – 
Topoľčany – Solčany – (Bošany) – Krušovce – hranica 
s Trenčianskym krajom v obci Rajčany.  

17.25.1.4. Rýchlostná cesta R8 od MÚK Nitra-západ po MÚK Nitra-juh 
v peáži s rýchlostnou cestou R1. 

17.25.1.5. Rýchlostná cesta R8 od MÚK Nitra-juh južným smerom cez obce 
Ivanka pri Dunaji – Komjatice – Šurany – Nové Zámky – 
Hurbanovo – hranica s Maďarskom východne od mesta Komárno. 

17.25.2. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 
17.25.2.1. Rýchlostnú cestu R1A definovať ako miestnu komunikáciu mesta 

Nitra. 
17.25.2.2. Rýchlostná cesta R3 od hranice so susedným Maďarskom v obci 

Šahy severným smerom východne od mesta Šahy cez obce 
Hrkovce – Horné Semerovce – Santovka – Levice – Tlmače – 
(Hronský Beňadik) – MÚK Čaradice na rýchlostnej ceste R1. 

17.25.2.3. Rýchlostná cesta R7 od hranice Trnavského kraja v obci Kolárovo 
– severne od Nových Zámkov – Bešeňov – Čechy – Čaka – 
Tekovské Lužany – Šarovce – Demandice – Horné Semerovce – 
hranica s Bansko-bystrickým krajom v obci Plášťovce.   

17.26. Stavby a zariadenia pozemných komunikácií ciest 1. triedy: 
17.26.1. V polycentrickom variante konceptu ÚP R NK: 

17.26.1.1. Cesta I. triedy v úseku Štúrovo – Kamenný most, ako nové vede-
nie cesty I/76.  

17.26.1.2. Cesta I. triedy ako severný obchvat časti Komárno – Nová Stráž. 
17.26.1.3. Cesta I. triedy ako južný obchvat mesta Nitra, vedený paralelne 

s rýchlostnou cestou R1.   



ÚZEMNÝ PLÁN REGIÓNU NITRIANSKEHO KRAJA 
  ZÁVÄZNÁ ČASŤ                                                   KONCEPT 

55 

17.26.1.4. Cesta I. triedy od MÚK Nitra-Kynek na R1A severozápadným 
smerom na MÚK pripravovanej rýchlostnej komunikácii R8 
a následne cez územia obcí Zbehy – Alekšince – Rišňovce – 
hranica s Trnavským krajom v obci Lukáčovce – (Hlohovec). 

17.26.1.5. Cesta I. triedy ako vnútorno - východný obchvat mesta Nové 
Zámky, vedený pred železničnou stanicou. 

17.26.1.6. Cesta I. triedy ako východný obchvat mesta Želiezovce medzi 
cestami I/76 (južne), III/1584 a I/76 (severne). 

17.26.1.7. Cesta I. triedy ako východný obchvat obce Šarovce. 
17.26.1.8. Cesta I. triedy ako severovýchodný obchvat mesta Tlmače, 

predĺžením a prekategorizovaním cesty II/564 na cestu privej 
triedy. 

17.26.1.9. Cesta I/63 ako južný obchvat obce Iža. 
17.26.2. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 

17.26.2.1. Cesta I. triedy ako západná preložka cesty I/64 cez územia obcí 
Krušovce, Horné Chlebany a Rajčany. 

17.26.2.2. Cesta I. triedy ako západná preložka cesty I/64 cez územia obcí 
Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Koniarovce, Hrušovany, 
Preseľany, Belince, Kamanová, Dvorany nad Nitrou, Ludanice 
a Chrabrany. 

17.26.2.3. Cesta I. triedy ako západný obchvat mestskej časti Nitra-
Dražovce, paralelne s cestou I/64. 

17.26.2.4. Cesta I. triedy ako východný obchvat obce Čakajovce, paralelne 
s cestou I/64. 

17.26.2.5. Cesta I. triedy ako nové trasovanie cesty I/66 od MÚK Horné 
Semerovce severným smerom cez územie obce Hokovce – 
(Krupina). 

17.26.2.6. Cesta I. triedy ako západná preložka cesty I/64 cez územia obcí 
Bajč, Bánov, Branč, Cabaj-Čápor, Hurbanovo, Ivanka pri Nitre, 
Komjatice, Lehota, Lipová, Nitra, Nové Zámky, Svätoplukovo, 
Svätý Peter, Štefanovičová, Šurany a Veľký Kýr. 

17.26.2.7. Cesta I. triedy ako severný obchvat mesta Štúrovo. 
17.26.2.8. Cesta I. triedy ako západný obchvat obce Šarovce. 
17.26.2.9. Cesta I. triedy od mesta Nitra severozápadným smerom 

cez územie obcí Lužianky – Zbehy – Alekšince – Rišňovce – 
hranica s Trnavským krajom v obci Lukáčovce – (Hlohovec). 

17.26.2.10. Cesta I. triedy ako vonkajšo - východný obchvat mesta Nové 
Zámky, vedený východne od zastavaného územia mesta. 

17.26.2.11. Cesta I. triedy ako južný obchvat obce Iža s napojením 
na východný obchvat s novým premostením Dunaja v meste 
Komárno. 

17.26.2.12. Cesty I. triedy vedená od MÚK Jur nad Hronom na pripravovanej 
ceste R7 severným smerom cez územia obcí Jur nad Hronom, 
Starý Hrádok, Žemliare, Vyšné nad Hronom, Dolná Seč a Horná 
Seč. 

17.26.3. Pre oba varianty konceptu ÚP R NK totožne: 
17.26.3.1. Cesta I. triedy ako východný obchvat mesta Nitra. 
17.26.3.2. Cesta I/51 ako „privádzač“ mesta Nitra - Selenec. 
17.26.3.3. Cesta I/51 ako južný obchvat obce Veľký Lapáš. 
17.26.3.4. Cesta I/51 ako severný obchvat mesta Vráble. 
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17.26.3.5. Cesta I/51 ako severný obchvat obce Telince a južný obchvat obce 
Čifáre. 

17.26.3.6. Cesta I/51 ako severný obchvat obce Veľký Ďur. 
17.26.3.7. Cesta I/51 ako severný obchvat mesta Levice. 
17.26.3.8. Cesta I/51 ako severný obchvat obce Horná Seč. 
17.26.3.9. Cesta I/75 predĺženie cesty I. triedy v obci Horné Semerovce 

po pripravovanú MÚK rýchlostných ciest R3 a R7. 
17.26.3.10. Cesta I/75 ako severný obchvat mesta Šaľa. 
17.26.3.11. Cesta I/76 v úseku Kamenný Most - Kamenín - Pohronský Ruskov 

- Želiezovce – Šarovce. 
17.26.3.12. Cesta I/76 ako južný obchvat mesta Želiezovce. 
17.26.3.13. Cesta I/76 ako západný obchvat obce Kalná nad Hronom. 
17.26.3.14. Cesta I/76 ako obchvat obcí Malé Kozmálovce a Nový Tekov. 
17.26.3.15. Cesta I/63 ako nové premostenie rieky Dunaj juhozápadne 

od zastavaného územia mesta Štúrovo. 
17.26.3.16. Cesta I/63 ako západný obchvat obce Bodza. 
17.26.3.17. Cesta I/63 ako východný obchvat obce Tôň. 
17.26.3.18. Cesta I/63 ako južný obchvat obce Patince. 
17.26.3.19. Cesta I/63 ako južný obchvat obce Mužla. 
17.26.3.20. Cesta I/63 ako severný obchvat obcí Radvaň nad Dunajom 

a Moča. 
17.26.3.21. Cesta I/64 v úseku severného obchvatu mesta Komárno. 
17.26.3.22. Cesta I/64 v úseku východného obchvatu mesta Hurbanovo. 
17.26.3.23. Cesta I/66 ako Šahy, Hrkovce, Nové prepojenie cesty I/66 na pri-

pravovanú R3. 
17.26.3.24. Cesta I/75 Šaľa – obchvat (severný obchvat). 

17.27. Stavby a zariadenia pozemných komunikácií ciest 2. triedy: 
17.27.1. V polycentrickom variante konceptu ÚP R NK: 

17.27.1.1. Cesta II. triedy ako severný obchvat mesta Štúrovo. 
17.27.1.2. Cesta II. triedy ako spojenie cesty II/513 a pripravovaného úseku 

cesty I/64 v obci Alekšince. 
17.27.2. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 

17.27.2.1. Cesta II. triedy ako spojenie pôvodného a pripravovaného úseku 
cesty I/64 a južného obchvatu mesta Šurany.  

17.27.2.2. Cesta II. triedy ako južný obchvat obce Rišňovce.  
17.27.3. Pre oba varianty konceptu ÚP R NK totožne: 

17.27.3.1. Cesta II/564 Severovýchodný obchvat mesta Tlmače.  
17.27.3.2. Cesta II/511 Východný obchvat mesta Zlaté Moravce.  
17.27.3.3. Cesta II/499 Juhozápadný obchvat obce Bojná.  
17.27.3.4. Cesta II. triedy Nové prepojenie ciest č. II/499 a I/64 – juho-

západný obchvat Topoľčian (Nemčice – Chrabrany).  
17.27.3.5. Cesta II/580 Južný obchvat mesta Šurany.  
17.27.3.6. Cesta II/511 Východný obchvat obce Dolný Ohaj.  
17.27.3.7. Cesta II/511 Východný obchvat obce Bešeňov.  
17.27.3.8. Cesta II/573 Juhozápadný obchvat mesta Kolárovo.  
17.27.3.9. Cesta II/573 Západný obchvat obce Kameničná.  
17.27.3.10. Cesta II/509 Juhozápadný obchvat obce Gbelce.  
17.27.3.11. Cesta II/564 Severný obchvat mesta Štúrovo.  
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17.27.3.12. Obchvat historického jadra obce Bátovce.  
17.27.3.13. Cesta II/511, III/1614 Preložka cesty II/511 a III/1614 mesto Zlaté 

Moravce.  
17.28. Stavby a zariadenia pozemných komunikácií ciest 3. triedy: 

17.28.1. V autoprofilačnom variante konceptu ÚP R NK: 
17.28.1.1. Cesta III. triedy ako spojenie cesty III/1591 na území obce Krškany 

s cestou III/1591 v mestskej časti Levice-Horša. 
17.28.2. Pre oba variantne totožne konceptu ÚP R NK: 

17.28.2.1. Cesta III/1669 Beladice Prekategorizovanie cesty III. triedy 
na II. triedu, vrátane napojenia na cestu R1.  

17.28.2.2. Cesta III/1497 Západný obchvat Selice.  
17.28.2.3. Cesta III/1722 Východný obchvat obce Prašice.  
17.28.2.4. Cesta III/1543 Prekategorizovanie cesty III/1543 na II. triedu 

a modernizácia do podoby budúceho privádzača okresného 
mesta Levice na rýchlostnú cestu R7. Zahŕňa aj obchvat Starého 
Hrádku a Jura nad Hronom. Vyvolaná investícia výstavbou 
rýchlostnej cesty R7.  

17.28.2.5. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Lukáčovce a Nové Sady 
v okrese Nitra.  

17.28.2.6. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Tajná a Nevidzany.  
17.28.2.7. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Dolné Obdokovce a Babindol.  
17.28.2.8. Cesta III/1591 Nové prepojenie obcí Krškany a časti Levice – Horša.  
17.28.2.9. Cesta III. triedy Nové prepojenie obcí Čechy, Veľké Lovce 

a Podhájska.  
17.28.2.10. Cesta III/1470 Severný obchvat mesta Hurbanovo.  
17.28.2.11. Cesta III. triedy Vytvorenie nového hraničného priechodu 

s Maďarskom a juhovýchodný obchvat obce Chľaba.  
17.28.2.12. Obchvat historického jadra obce Bátovce.  
17.28.2.13. Cesta III/1583 Vytvorenie nového hraničného priechodu 

do Maďarska s novou komunikáciou Vyškovce nad Ipľom – Tésa.  
17.28.2.14. Cesta III/1576 preložka cesty pri obci Tekovské Lužany.  
17.28.2.15. Cesta III/1569 nový hraničný priechod Pastovce – Vámosmikola.  

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY CYKLISTICKEJ DOPRAVY 

17.29. Kostrová sieť cyklotrás, ktorú tvoria nasledovné cyklotrasy: 
17.29.1. EuroVelo 6 a Dunajská cyklomagistrála. 

17.29.1.1. V úseku nového mosta cez Dunaj v meste Komárno. 
17.29.1.2. V úseku nového mosta cez Dunaj v meste Štúrovo. 
17.29.1.3. V koridore obcí Kravany nad Dunajom – Štúrovo. 
17.29.1.4. V koridore obcí Štúrovo – Kamenica nad Hronom – Chľaba – 

(Ipolydamásd). 
17.29.2. Vážska cyklomagistrála. 

17.29.2.1. V koridore obcí Šaľa – Kolárovo na pravej strane Váhu. 
17.29.2.2. V koridore obcí Kolárovo – Komárno na pravej strane Váhu.  

17.29.3. Ponitrianska cyklotrasa. 
17.29.3.1. V koridore obcí Nitra – Čechynce – Úľany nad Žitavou – Nové 

Zámky - Komoča. 
17.29.3.2. V koridore obcí Nitra – Výčapy-Opatovce – Topoľčany. 
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17.29.4. Pohronská cyklotrasa. 
17.29.4.1. V koridore obcí Tlmače – Kalná nad Hronom. 
17.29.4.2. V koridore obcí Kalná nad Hronom – Jur nad Hronom – Želiezovce 
17.29.4.3. V úseku pripojenia okresného mesta Levice na koridor rieky Hron. 
17.29.4.4. V koridore obcí Želiezovce – Kamenín – Štúrovo. 

17.29.5. Ipeľská cyklotrasa. 
17.29.5.1. V úseku prepojenia miest Šahy a (Lučenec). 
17.29.5.2. V koridore obcí Štúrovo – Kamenica nad Hronom – Chľaba – 

(Ipolydamásd). 
17.29.5.3. V koridore cestného mosta v obci Chľaba. 

17.29.6. Žitavská cyklotrasa. 
17.29.6.1. V koridore obcí Zlaté Moravce – Obyce – Jedľové Kostoľany. 
17.29.6.2. V koridore obcí Zlaté Moravce – Vráble - Úľany nad Žitavou. 

17.29.7. Cyklotrasa Nitra – Vráble. 
17.29.7.1. Prepojenie miest Nitra a Vráble. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 

17.30. Poldre s retenčnými a s protipovodňovými účinkami, vymedzenými podľa dokumentov 
protipovodňových opatrení, v zmysle územných plánov miest a obcí alebo po do dohode 
s príslušným správcom vodného toku. 

17.31. Prevádzkové povodňové centrum Komárno – Nová Osada. 
17.32. Sprietočnenie ramena Váhu v ľavostrannej inundácii. 
17.33. Mobilná protipovodňová ochrana Komárno – Alžbetin ostrov. 
17.34. Úprava koryta Váhu v súvislosti s výstavbou vodnej cesty na Váhu a stabilizáciou brehov 

v ohrozených úsekoch. 
17.35. Hať Kamenín na rieke Hron. 
17.36. Hať Nové Zámky na rieke Nitra. 
17.37. Hate Bielovce, Kubáňovo a Šahy ako kaskádová sústava hatí na Ipli. 
17.38. Prestavba zaústenia preložky Nitry do Váhu v Komoči. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU 
17.39. Zámer elektrickej stanice Nové Zámky, vrátane prislúchajúceho distribučného a prenosového 

vedenia. 
17.40. Rozšírenie existujúcej elektrickej stanice Nové Zámky. 
17.41. Zámer elektrickej stanice Jaguar Land Rover. 
17.42. Zmena umiestnenia elektrickej stanice Kráľová. 
17.43. Zámer elektrického vedenia  

17.43.1. Gabčíkovo - Veľký Ďur. 
17.43.2. Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű (Maďarsko). 
17.43.3. Križovany (TTSK) – Bystričany (TSK). 
17.43.4. Veľký Ďur – Levice. 
17.43.5. Veľký Ďur – Nitra 1 (Čermáň). 
17.43.6. Nové Zámky – Nitra 1 (Čermáň). 
17.43.7. ES Šaľa (Duslo Šaľa) – Nitra 1 (Čermáň). 
17.43.8. Veľký Ďur – Mochovce. 
17.43.9. Komárno – Štúrovo. 
17.43.10. Levice – Nová Baňa (BBSK) – Žiar nad Hronom (BBSK). 
17.43.11. Nitra 1 (Čermáň) – Topoľčany. 
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17.43.12. Priemyselný park Nitra Sever – Topoľčany. 
17.43.13. Priemyselný park Nitra Sever – Jaguar Land Rover. 

17.44. Zmena trasy elektrického vedenia v novom koridore Levice – Tlmače – Kozárovce – Zlaté 
Moravce. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ZÁSOBOVANIA PLYNOM 

17.45. Plynovodné sústavy a zariadenia tranzitných, medzištátnych a distribučných plynovodov. 
17.46. Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v zmysle 

navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY ZÁSOBOVANIA TEPLOM 

17.47. Tepelný napájač ako vyvedenie tepelného výkonu z atómovej elektrárne AE Mochovce. 
17.47.1. AE Mochovce – Levice. 
17.47.2. AE Mochovce – Vráble – Nitra. 

17.48. Tepelný napájač ako vyvedenie tepelného výkonu z elektrárne ENO Nováky. 
17.48.1. ENO – Partizánske – Topoľčany. 
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K. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH 
ČASTÍ RIEŠENIA 
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
STAVIEB. 
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