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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE STARÁ KREMNIČKA
Pôvodný text kapitoly C. sa dopĺňa v jednotlivých bodoch nasledovne (doplnený text podčiarknuté, vypustený
text prečiarknutie):
C.1

NÁVRH REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO

VYUŽITIA ÚZEMIA

Kapitola bez zmeny.

C.1.1

ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

V kapitole „Funkčné plochy bývania“ sa dopĺňa text nasledovne :

Funkčné plochy bývania
1.1.8

Ďalší rozvoj obytnej funkcie v súčasných hraniciach zastavaného územia obce realizovať dostavbou
pôvodnej zástavby rodinných domov v jestvujúcich prelukách a na voľných stavebných pozemkoch
(lokalita č. 6 – dostavba zastavaného územia), ako aj rekonštrukciou a prestavbou existujúceho
bytového fondu, prípadne prestavbou nebytových priestorov pre potreby bývania (lokalita č. 24 –
rekonštrukcia jestvujúcej administratívnej budovy v areáli bývalého JRD na bytový dom).

Ďalej text bez zmeny
C.1.2

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

1.2.1

Obytné územie individuálnej bytovej výstavby (IBV)

Kapitola bez zmeny.

1.2.2

Obytné územie bytovej výstavby (BV)

V úvode kapitoly sa mení text nasledovne :

Slúži prevažne pre bývanie v nízkopodlažných bytových domoch (bytové domy do 2-nadzemných 3nadzemných podlaží) a pre umiestňovanie zariadení občianskej vybavenosti, remesiel a služieb slúžiacich pre
obsluhu denných a občasných potrieb obyvateľstva miestneho významu. Pri nízkopodlažných bytových
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domoch maximálny koeficient zastavanosti 0,6 minimálny koeficient zelene 0,3 a maximálna podlažnosť 2 3
nadzemné podlažia.


Vhodné dominantné funkčné využitie :

-

nízkopodlažné bytové domy všetkého druhu podľa legislatívnych noriem,
plochy verejnej zelene a základnej športovej vybavenosti pre obyvateľov,
pešie priestranstvá a chodníky.



Prípustné doplnkové funkčné využitie :

-

-

obchodno-obslužná vybavenosť situovaná v parteri polyfunkčných bytových domov a v samostatných
prevádzkových objektoch (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia a pod.),
zariadenia verejného stravovania a ubytovania situované v parteri polyfunkčných bytových domov a v
samostatných prevádzkových objektoch (bistrá, kaviarne, reštaurácie a pod.),
zariadenia základnej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti situované v parteri polyfunkčných
bytových domov a v samostatných prevádzkových objektoch (lekárne, lekárske ambulancie, základné
lekárske pracoviská a poradne, stanice opatrovateľskej služby, domovy – penzióny dôchodcov a pod.),
zariadenia pre vzdelávanie a kultúru situované v parteri polyfunkčných bytových domov a v
samostatných prevádzkových objektoch (malokapacitné, špecializované a špecifické školské a
vzdelávacie zariadenia, galérie a výstavné siene, knižnice, kultúrno-spoločenské zariadenia, kluby a
pod.),
administratívna vybavenosť situovaná v parteri polyfunkčných bytových domov a v samostatných
prevádzkových objektoch (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošty, policajné
stanice, kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.),
vybavenosť nevýrobných služieb s nerušivými účinkami na ŽP situovaná v parteri polyfunkčných
bytových domoch a v samostatných prevádzkových objektoch, (obslužné, opravárenské a servisné
prevádzky a dielne, údržbárske dielne a pod.),
rekreačno-športová vybavenosť pre obsluhu územia (detské ihriská, športoviská a športové ihriská a
pod.),
verejná zeleň a zeleň obytného prostredia,
ochranná a izolačná zeleň oddeľujúca plochy bývania od plôch dopravy, technickej vybavenosti
a plôch výroby s rušivým účinkom na obytné prostredie,
zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom (parkoviská, odstavné a
parkovacie pruhy pri prístupových a príjazdových komunikáciách, vstavané podzemné a nadzemné
objekty pre garážovanie vozidiel a pod.),
príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie, cyklistické chodníky a pod.,
nevyhnutné plochy technickej vybavenosti slúžiace k obsluhe územia.



Neprípustné funkčné využitie :

-

priemyselná výroba, stavebná výroba, výroba stavebných hmôt, skladové hospodárstvo,
výrobné služby rušiace bývanie,
výrobné služby s nerušivými účinkami na ŽP (autoservisy, klampiarske prevádzky, stolárstvo, lakovne),
poľnohospodárska výroba,
veľké športové zariadenia a areály,

-

-

-

-

-
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veľké ubytovacie zariadenia,
ČS PHM všetkých druhov.

1.2.3

Plochy občianskej vybavenosti

.............................

Kapitola bez zmeny.

1.2.4

Zmiešané plochy bývania v rodinných domoch a občianskej vybavenosti

Kapitola bez zmeny.

1.2.5

Zmiešané plochy bývania v bytových domoch a občianskej vybavenosti

V úvode kapitoly sa mení text nasledovne :

Slúžia pre bývanie v nízkopodlažných bytových domoch (v bytových domoch do 2-nadzemných 3-nadzemných
podlaží a pre obsluhu denných a občasných potrieb obyvateľstva.


Vhodné dominantné funkčné využitie :

-

bývanie v bytových domoch nízkopodlažných, vrátane polyfunkčných obytných domov s verejnou a
komerčnou vybavenosťou, obchodno-obslužnou a kultúrno-spoločenskou vybavenosťou,
samostatné prevádzkové objekty s verejnou a komerčnou vybavenosťou, obchodno-obslužnou
vybavenosťou, kultúrno-spoločenskou a rekreačno-športovou vybavenosťou (detské ihriská,
športoviská a športové ihriská a pod.).



Prípustné doplnkové funkčné využitie :

-

obchodno-obslužná vybavenosť situovaná v polyfunkčnom bytovom dome alebo samostatnom
prevádzkovom objekte (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia a pod.),
základná zdravotnícka vybavenosť a sociálna starostlivosť situovaná v polyfunkčnom bytovom dome
alebo samostatnom prevádzkovom objekte (lekárne, lekárske ambulancie, stanice opatrovateľskej
služby, domovy – penzióny dôchodcov a pod.),
zariadenia pre vzdelávanie a kultúru situované v polyfunkčnom bytovom dome alebo v samostatnom
prevádzkovom objekte (malokapacitné školské a vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osvetové, kultúrnospoločenské zariadenia, kluby a pod.),
administratívna vybavenosť situovaná v polyfunkčnom bytovom dome alebo samostatnom
prevádzkovom objekte (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošty, policajné
stanice, kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.),

-

-

-
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zariadenia nevýrobných služieb situované v polyfunkčnom bytovom dome alebo samostatnom
prevádzkovom objekte (obslužné, opravárenské a servisné prevádzky bez nepriaznivých dôsledkov na
obytné prostredie),
rekreačno-športová vybavenosť,
verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná zeleň v okolí bytových domov),
zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom,
príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické
chodníky a pod.



Neprípustné funkčné využitie :

-

bývanie v rodinných domoch,
základné a stredné školy,
veľké zariadenia a areály obchodnej vybavenosti a služieb,
veľké športové zariadenia a areály,
priemyselná výroba, stavebná výroba, výroba stavebných hmôt, skladové hospodárstvo,
výrobné služby s rušivými účinkami na životné prostredie,
poľnohospodárska výroba,
ČS PHM všetkých druhov.

1.2.6

Zmiešané plochy bývania, občianskej vybavenosti a výroby

V úvode kapitoly sa mení text nasledovne :

Slúžia pre bývanie v rodinných alebo bytových domoch, pre obsluhu denných a občasných potrieb
obyvateľstva a pre umiestnenie a rozvoj drobnej výroby, komunálnej výroby a výrobných služieb, ktoré
nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie.


Vhodné dominantné funkčné využitie :

-

bývanie v rodinných domoch, nízkopodlažných bytových domoch (do 2-nadzemných 3-nadzemných
podlaží),
obchodno-obslužná vybavenosť situovaná v bytových domoch alebo v samostatných prevádzkových
objektoch (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia a pod.),
základná vybavenosť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti situovaná v bytových domoch alebo v
samostatných prevádzkových objektoch (lekárne, lekárske ambulancie, stanice opatrovateľskej
služby, domovy – penzióny dôchodcov a pod.),
vybavenosť vzdelávania a kultúry situovaná v bytových domoch alebo v samostatných prevádzkových
objektoch (malokapacitné školské a vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osvetové, kultúrno-spoločenské
zariadenia, kluby a pod.),
administratívna vybavenosť situovaná v bytových domoch alebo v samostatných prevádzkových
objektoch (úrady miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy, pošty, policajné stanice, kancelárske
a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.),

-

-

-
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-

výrobné, servisné a skladovacie prevádzky situované v bytových domoch alebo v samostatných
prevádzkových objektoch, ktoré nerušia ostatné funkcie v okolí,
rekreačno-športová vybavenosť (detské ihriská, športoviská a športové ihriská a pod.).



Prípustné doplnkové funkčné využitie :

-

verejná zeleň,
ochranná a izolačná zeleň (parkovo upravená zeleň),
zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod terénom,
príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, vyhradené komunikácie areálov a
pod.



Neprípustné funkčné využitie :

-

základné a stredné školy,
veľké športové zariadenia a areály,
priemyselná výroba, stavebná výroba, výroba stavebných hmôt, skladové hospodárstvo,
výrobné služby s rušivými účinkami na životné prostredie,
poľnohospodárska výroba,
ČS PHM všetkých druhov.

1.2.7

Plochy rekreácie a športu

Kapitola bez zmeny.

1.2.8

Plochy rekreácie a športu v krajinnom prostredí

Kapitola bez zmeny.

1.2.9

Plochy priemyselnej výroby

Kapitola bez zmeny.

1.2.10 Plochy drobnej výroby, skladového hospodárstva a služieb

Kapitola bez zmeny.

1.2.11 Plochy zariadení poľnohospodárskej výroby
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Kapitola bez zmeny.

1.2.12 Plochy parkov, verejnej a vyhradenej zelene

Kapitola bez zmeny.

1.2.13 Plochy ochrannej a izolačnej zelene

Kapitola bez zmeny.

C.1.3

ZÁSADY A REGULATÍVY URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA

Kapitola bez zmeny.

C.1.4

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA

Kapitola bez zmeny.

C.1.5

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VYBAVENIA PRE REKREÁCIU A CR

Kapitola bez zmeny.

C.1.6

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

1.6.1

Železničná doprava

Kapitola bez zmeny.

1.6.2

Cestná doprava

V úvode kapitoly sa mení text nasledovne :
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rezervovať územie pre rýchlostnú cestu R3 (E 77) vo výhľadovom variantnom smerovaní Budča –
Šašovské Podhradie – Kremnica – Turčianske Teplice kategórie R 11,5/80 (100) s jej možným
výhľadovým rozšírením na R 22,5/80 (100) v zmysle ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky
č. 1/2004 a 1/2007
rezervovať územie pre rýchlostnú cestu R3 v úseku hranica so Žilinským krajom –
Kremnica
–
Šašovské Podhradie – Zvolen – Krupina – Šahy kategórie R 24,5/100
v zmysle
ÚPN
VÚC
Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2004, 1/2007, 2009 a 2014

rezervovať územie pre súbežnú cestu s R3 v úseku Budča – Šašovské Podhradie – Kremnica –
Turčianske Teplice (x I/65), výstavba súvislej trasy s využitím úsekov pôvodnej cesty so šírkovou
homogenizáciou úsekov podľa minimálnej kategórie typu C 11,5 (C 9,5) pre cesty I. (II.) triedy,

rešpektovať pôvodnú trasu cesty I. triedy č. 65 Žiar nad Hronom (Šašovské Podhradie) – Kremnica –
Martin,

rezervovať územie pre rekonštrukciu cesty I/65, ktorá bude v úseku navrhovaného zastavaného
územia obce plniť funkciu hlavnej zbernej komunikácie vo funkčnej triede B1 kategórie MZ 14/60
a mimo zastavaného územia obce v kategórii C 11,5/80,70 C9,5/70,60,

rešpektovať jestvujúcu sieť miestnych obslužných a prístupových komunikácií a postupne zabezpečiť
ich rekonštrukciu na kategórie v zmysle návrhu územného plánu obce a STN 736110,

rezervovať územie pre vybudovanie nových obslužných a prístupových komunikácií, ktoré sú
navrhované pre obsluhu rozvojových plôch bývania a vybavenosti v zastavanom i mimo zastavaného
územia obce v kategórii C2 – MO 8/40, a C3 – MO 7,5/40, C3 – MO 6,5/40 a C3 – MOU 6,5/30
minimálne s jednostranným chodníkom,

rezervovať územie pre navrhované obslužné miestne komunikácia v obytnom súbore IBV Diely
funkčnej triedy C2 v kategórii MO 8/40 s obojstranným chodníkom,

rezervovať územie pre navrhovanú obslužnú miestnu komunikáciu športovej zóny funkčnej triedy C2
v kategórii MO 8/40 vedúcu stredom územia, vrátane parkovacích a odstavných plôch pri južnom
a severnom vstupe do športovo-rekreačnej zóny

rezervovať územie pre navrhovanú obslužnú miestnu komunikáciu výrobnej zóny - priemyselného
parku funkčnej triedy C2 v kategórii MO 8/40 vedúcu stredom výrobnej zóny,

rešpektovať jestvujúce odstavné a parkovacie plochy,

rezervovať územie pre zabezpečenie výstavby nových parkovacích a odstavných plôch v zmysle STN
736110,

pri zabezpečovaní odstavných a parkovacích miest novo navrhovaných objektov občianskej
vybavenosti je potrebné vychádzať z charakteru objektu, jeho prevádzky, počtu zamestnancov
a predpokladanej návštevnosti. Odstavné a parkovacie plochy pri objektoch občianskej vybavenosti
komerčného charakteru realizovať na pozemkoch jednotlivých prevádzok a areálov,

v navrhovanej zástavbe rodinných domov IBV Diely, ako aj novej výstavbe rodinných domov v rámci
zastavaného územia obce riešiť garážovanie a parkovanie na pozemkoch rodinných domov v rozsahu
1 RD = 1 garáž,

statickú dopravu na rozvojových plochách priemyselného parku a ostatných rozvojových plôch
výroby, skladového hospodárstva a služieb riešiť prevažne na plochách v rámci jednotlivých
výrobných prevádzok a areálov v závislosti od požiadaviek výroby, prevádzky a počtu zamestnancov
(cca 1 miesto na 5 pracovníkov). S určitým počtom parkovacích a odstavných miest uvažovať aj pred
výrobnými areáli vo väzbe na hlavné obslužné miestne komunikácie,

rešpektovať ochranné pásma komunikácií vyplývajúce z cestného zákona,

zabezpečiť dôsledné vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách,
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odstrániť všetky bodové a líniové dopravné závady na základnej komunikačnej sieti,
realizácia protihlukovej bariéry na elimináciu hluku z dopravnej prevádzky na stávajúcej ceste I/65
v dotyku s obytným územím.

1.6.3

Pešie a cyklistické komunikácie

Kapitola bez zmeny.

1.6.4

Dopravné zariadenia a služby

Kapitola bez zmeny.

1.6.5

Hromadná doprava

Kapitola bez zmeny.

C.1.7

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

1.7.1

V oblasti vodného hospodárstva

Kapitola bez zmeny.

1.7.2

Zásobovanie elektrickou energiou

V úvode kapitoly sa mení text nasledovne :





1.7.3

rezervovať priestor pre výhľadové 400 kV prenosové vedenie v trase Jadrová elektráreň Mochovce –
Rz Horná Ždaňa, Rz Rimavská Sobota – Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ) – Rz Horná
Ždaňa, PVE Ipeľ – Rz Medzibrod,
rezervovať koridor na výstavbu vedenia ZVN2x400 kV v trase – Rz Horná Ždaňa, Rz Medzibrod –
Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ) – Rz Rimavská Sobota,
Zásobovanie plynom

Kapitola bez zmeny.
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Zásobovanie teplom

Kapitola bez zmeny.

1.7.5

Elektronické komunikácie

Kapitola bez zmeny.

C.1.8

ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO – HISTORICKÝCH HODNÔT

Kapitola bez zmeny.

C.1.9

ZÁSADY A REGULATÍVY PRE OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

Kapitola bez zmeny.

C.1.10 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE EKOLOGICKEJ STABILITY

Kapitola bez zmeny.

C.1.11 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1.11.1 Ochrana ovzdušia

Kapitola bez zmeny.

1.11.2 Ochrana vôd

Kapitola bez zmeny.

1.11.3 Odpady
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Kapitola bez zmeny.

C.1.12 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
1.12.1 Hranica zastavaného územia obce

Kapitola bez zmeny.

1.12.2 Rozšírenie zastavaného územia obce

Kapitola bez zmeny.

C.1.13 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
1.13.1 Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení

Kapitola bez zmeny.

1.13.2 Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení a plynovodov

Kapitola bez zmeny.

1.13.3 Ochranné pásma produktovodov

Kapitola bez zmeny.

1.13.4 Ochranné pásma elektronických komunikácií

Kapitola bez zmeny.

1.13.5 Ochranné pásma vodárenských zdrojov, prírodných liečivých zdrojov a vodohospodárskych
zariadení
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Kapitola bez zmeny.

1.13.6 Ochranné pásma dopravných zariadení

Kapitola bez zmeny.

1.13.7 Ochranné pásma lesov

Kapitola bez zmeny.

1.13.8 Ostatné ochranné pásma a pásma hygienickej ochrany


ochranné pásmo pohrebiska - v zmysle ustanovenia § 15, ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom
pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s
pohrebníctvom,



hygienické ochranné pásmo živočíšnej výroby je z dôvodu útlmu chovu hospodárskych zvierat –
200 100 m od ťažiska areálu živočíšnej výroby (poľnohospodárskeho družstva).

1.13.9 Chránené územia

Kapitola bez zmeny.

C.1.14 VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
1.14.1 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (§ 108, ods. 3) a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné pozemky,
stavby a práva ich vyvlastniť. Jedná sa o stavby verejnoprospešných služieb a verejného technického
vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia.
V riešenom území obce Stará Kremnička sa pre verejnoprospešné stavby vyčleňujú plochy, na ktorých
budú vybudované dopravné stavby, chýbajúce zložky technickej infraštruktúry, chýbajúce objekty verejnej
občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry, verejná zeleň a ekostabilizačná výsadba. Plochy je potrebné
vymedziť pre verejnoprospešné stavby v zmysle Zoznamu verejnoprospešných stavieb, uvedených v kapitole
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C.2 Územného plánu obce Stará Kremnička. Zároveň je potrebné vyčleniť plochy pre verejnoprospešné stavby
spojené s realizáciou záväzných regulatívov ÚPN VÚC Banskobystrického kraja – Zmeny a doplnky č. 1/2004 a
1/2007 2004, 1/2007, 2009 a 2014.
1.14.2 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov

Kapitola bez zmeny.

1.14.3 Vymedzenie plôch na asanáciu

Kapitola bez zmeny.

1.14.4 Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny

Kapitola bez zmeny.

C.1.15 URČENIE ÚZEMIA, NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Kapitola bez zmeny.

C.2

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Kapitola bez zmeny.

C.2.1

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA

Kapitola bez zmeny.

C.2.2

DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

V kapitole sa bod „2.2.1“ mení nasledovne :
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2.2.1

rýchlostná cesta R3 (E 77) vo výhľadovom variantnom smerovaní Budča – Šašovské Podhradie –
Kremnica – Turčianske Teplice kategórie R 11,5/80 (100) s jej možným výhľadovým rozšírením na R
22,5/80 (100) v zmysle ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2004 a 1/2007,
vybudovať novú trasu rýchlostnej cesty R3 v úseku hranica so Žilinským samosprávnym krajom –
Kremnica – Šašovské Podhradie – Zvolen – Krupina – Šahy,

C.2.3

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Kapitola bez zmeny.

C.2.4

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

V kapitole sa bod „2.4.1“ mení nasledovne :

2.4.1

rezervovať koridor pre 400 kV prenosové vedenie v trase Jadrová elektráreň Mochovce – Rz Horná
Ždaňa, Rz Rimavská Sobota – Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ) – Rz Horná Ždaňa, PVE
Ipeľ – Rz Medzibrod,
rezervovať koridor na výstavbu vedenia ZVN2x400 kV v trase – Rz Horná Ždaňa, Rz Medzibrod –
Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ) – Rz Rimavská Sobota,

C.2.5

ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Kapitola bez zmeny.

C.2.6

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE

Kapitola bez zmeny.

C.2.7

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Kapitola bez zmeny.

C.3

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA

V kapitole sa mení text nasledovne :
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Pre riešenie Územného plánu obce Stará Kremnička sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a
textovej časti nasledovne :
a.) Grafická časť:
č. 1
-

výkres č. 02
výkres č. 03

Funkčné využitie katastrálneho územia - v znení zmien a doplnkov č. 1
Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia obce - v znení zmien a doplnkov

výkres č. 04
výkres č. 05
výkres č. 06

Verejné dopravné vybavenie územia
Verejné technické vybavenia územia – vodné hospodárstvo
Verejné technické vybavenia územia – energetika a telekomunikácie

a to v rozsahu textovej časti – Záväzná časť Územného plánu obce Stará Kremnička v znení zmien a doplnkov.
a.)

Textová časť :

Záväzná časť Územného plánu obce Stará Kremnička v znení zmien a doplnkov, vrátane zoznamu
verejnoprospešných stavieb, pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť podľa
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
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