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1 ÚVOD 
1.1 Základné údaje 

 
1.1.1 Platný východiskový územný plán SÚ Podbranč 
 
schválený uznesením č. 64/2008 obecným zastupiteľstvom v Podbranči dňa: 19.2.2008 
 
Názov dokumentácie 
Územný plán obce Podbranč 
Časť: Textová časť 
 
Obstarávateľ dokumentácie 
Obec Podbranč 
Obecný úrad, 906 41 Podbranč,  
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2 a/ Zákona č. 50 
/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
Štatutárny zástupca OcÚ: Viera Končitá, starostka 
Poverený obstarávaním ÚPP a ÚPD:  Anna Javorková, reg. č. 140 
 
Spracovatelia dokumentácie  
zhotoviteľ: 
  
Ing. arch. Marek Halinár 
Pankúchova 3, 851 04 Bratislava 
 
riešiteľský kolektív:  
 
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ivan Hojsík - autorizovaný architekt SKA (registračné číslo 0704 AA) 
 
Základná koncepcia a urbanizmus:  Ing. arch. Marek Halinár 

Ing. arch. Rastislav Mikluš 
  
Demografia: Ing. arch. Rastislav Mikluš 
 
Doprava: Ing. Miroslav Mažgút 
 
Technická infraštruktúra: Ing. Eva Petrovičová (vodné hospodárstvo) 
 Ing. Eva Petrovičová (zásobovanie plynom) 
 Ing. Kamil Bartal (zásobovanie el. energiou) 
 
Ekológia a životné prostredie: Ing. Daniel Kurjak  
 
Poľnohospodársky a lesný pôdny fond:  Ing. arch. Marek Halinár 

 Ing. arch. Rastislav Mikluš 
 
Dátum spracovania čistopisu:  
 
december 2007 
 
Textovú časť spracoval: 
 
Ing. arch. Marek Halinár 
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
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1.1.2 Zmeny a doplnky územného plánu SÚ Podbranč č. 1/2013 
 
schválené uznesením č. 132/2013 obecným zastupiteľstvom v Podbranči dňa: 12.12.2013 
 
Názov dokumentácie 
Územný plán obce Podbranč – Zmeny a doplnky č. 1/2013 
Časť: Textová časť 
 
Obstarávateľ dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1/2013 
Obec Podbranč 
Obecný úrad Podbranč č. 219, 906 41 Podbranč,  
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2 a/ Zákona č. 50 
/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
Štatutárny zástupca obstarávateľa: Ing. Milan Kadlíček, starosta obce 
Poverený obstarávaním ÚPP a ÚPD:  Anna Javorková, reg. č. 291, odborne spôsobilá osoba pre 
obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2 a/ Zákona č. 50 /1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
Spracovatelia dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1/2013 
 
zhotoviteľ: 
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
Dopravná 47, 831 06 Bratislava 
 
riešiteľský kolektív zmien a doplnkov č. 1/2013:  
Ing. arch. Marek Halinár - autorizovaný architekt SKA (registračné číslo 1693 AA) 
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
 
hlavný riešiteľ:  
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
 
Dátum spracovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2013:  
 
november 2013 
 
Textovú časť Zmien a doplnkov č. 1/2013 spracoval: 
 
Ing. arch. Marek Halinár 
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
 
 
 
 
1.1.3 Zmeny a doplnky územného plánu SÚ Podbranč č. 2/2018 
 
schválené uznesením č. 38/2019 obecným zastupiteľstvom v Podbranči dňa: 27.06.2019 
 
Zmeny a doplnky 2/2018 sú vypracované v súlade so stavebným zákonom v zmysle § 30 a § 31 
stavebného zákona, v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými v 
SR. 
 
Obstarávateľ dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 2/2018 

Obec Podbranč 
Obecný úrad Podbranč č. 219, 906 41 Podbranč,  
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2 a/ Zákona č. 50 
/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
Štatutárny zástupca obstarávateľa: Ing. Milan Kadlíček, starosta obce 
Poverený obstarávaním ÚPP a ÚPD:  Anna Javorková, reg. č. 291, odborne spôsobilá osoba pre 
obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2 a/ Zákona č. 50 /1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
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Spracovatelia dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 2/2018 
 

zhotoviteľ: 
Ing. arch. Rastislav Mikluš  
Cintorínska 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
 

riešiteľský kolektív zmien a doplnkov č. 2/2018:  
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
Ing. arch. Marek Halinár - autorizovaný architekt SKA (registračné číslo 1693 AA) 
 

hlavný riešiteľ:  
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
 

Dátum spracovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2018:  
október 2018 
v zmysle prerokovania 05/2019 
 

Textovú časť Zmien a doplnkov č. 2/2018 spracoval: 
Ing. arch. Rastislav Mikluš 
Ing. arch. Marek Halinár 
 

1.2 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši 

 Dôvody pre obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni územného plánu obce 
sú nasledovné: 
- absencia legislatívneho nástroja pre usmerňovanie územného rozvoja, starostlivosti o životné 

prostredie a regulovanie výstavby v obci.  
- aktuálna potreba premietnutia nových rozvojových zámerov a nárokov obce do jej priestorového 

potenciálu tak, aby bola urbanistickou koncepciou riešenia preukázaná a garantovaná komplexnosť 
a únosnosť rozvoja obce a jej územia 

- zosúladenie zámerov a požiadaviek rozvojových a plánovacích dokumentov na úrovni vyšších 
územných celkov (najmä ÚPN VÚC Trnavského kraja) s rozvojovými zámermi obce. Nakoľko obec 
Podbranč je malou obcou (s počtom obyvateľov nepresahujúcim 2000) a teda požiadavky na plochy 
pre územný rozvoj obce sa dajú vymedziť jednoznačne, neuvažuje sa  s variantným riešením 
rozvoja t.j. s konceptom ÚP. Návrhovým obdobím je rok 2007 - 2030. 

Cieľom Územného plánu obce Podbranč je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia jednotlivých činností 
v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších 
predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja územia bude územný plán podriaďovať ochrane a rozvoju 
životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia, pričom bude hľadať možnosti 
optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj. 
Pre účely spracovania územného plánu obce možno predbežné ciele rozvoja obce Podbranč definovať 
nasledovne: 
- využiť výhodnú polohu obce voči ekonomickým centrám (Mesto Senica a mesto Myjava) 
- orientovať sa na rozvoj obytných funkcií a pritom rozvíjať diferencované formy bývania v obci, ktoré by 
uspokojovali požiadavky všetkých cieľových skupín obyvateľov  
– vytvoriť podmienky pre rozvoj nových hospodárskych aktivít  
- využiť prírodné a kultúrno-historické potenciály, tradície, ako aj existujúcu materiálno technickú 
základňu pre rozvoj rôznych foriem cestovného ruchu a turistiky 
- usilovať sa o dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zvýšenie kvality krajinného prostredia 
- ozdraviť životné prostredie a zveľadiť existujúci prírodný potenciál 
- minimalizovať zábery ornej pôdy mimo zastavaného územia obce, najmä pôdy 1-4. skupiny kvality 
- odstrániť deficity v oblasti technickej infraštruktúry návrhom dostavby vodovodu, výstavby kanalizácie 
a podporiť skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. 
- prehodnotiť a navrhnúť vhodné opatrenia na protipovodňovú ochranu niektorých dotknutých častí obce  
Strategické ciele rozvoja obce Podbranč vyjadrujúce jej komplexný strednodobý rozvojový program 
podrobnejšie určuje program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý spracoval Ing. arch. 
Jaroslav Coplák v období 11/2006 až 07/2007, pričom rozvojový program obstarávateľa sleduje najmä 
zámer udržania až mierneho nárastu sociálno - ekonomického potenciálu obce a dobudovanie 
základnej infraštruktúry. 
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Predmetom riešenia „Zmien a doplnkov č. 1/2013 ÚPN-O Podbranč“ je zohľadnenie aktuálnych 

potrieb obce a ich priemet do riešenia územného plánu obce. Hlavným cieľom je riešiť priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie nových rozvojových lokalít územia, zosúladiť ich s komplexným 
riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia ÚPN-O Podbranč , stanoviť limity a 
záväzné regulatívy rozvoja a stanoviť opatrenia na zamedzenie prípadných nepriaznivých vplyvov na 
jednotlivé zložky životného prostredia.  
 
Hlavným dôvodom riešenia „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ je: 

• potreba umiestnenia nových rozvojových plôch mimo zastavaného územia obce: 
 - lokality s označením Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 
 

Predmetom Zmien a doplnkov č. 2/2018 je zohľadnenie aktuálnych potrieb obce a ich priemet do 
riešenia územného plánu obce, zosúladenie navrhovaných zmien funkčného využitia územia s 
komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v súlade so 
záväznou časťou ÚPN R Trnavského kraja a ÚPN-O Podbranč, ďalej doplnenie, resp. úprava  limitov a 
regulatívov rozvoja a stanovenie opatrení na zamedzenie prípadných nepriaznivých vplyvov na 
jednotlivé zložky životného prostredia.  
 
Hlavné ciele sú nasledovné :  

- zmena funkčného využitia územia v súlade so všeobecne platnými zásadami, vyjadreniami 
dotknutých organizácií a s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou,  
- stanovenie  limitov a regulatívov územného rozvoja pre dotknuté lokality,  
- zabezpečenie predbežného súhlasného stanoviska k záberu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely pre jednotlivé lokality, 
 

 
 V Zmenách a doplnkoch č. 2/2018“ sa rieši najmä: 

• potreba umiestnenia nových rozvojových plôch mimo zastavaného územia obce 
 (lokality s označením Br7, Br8, Rb5, Bh1, Bh2, Bh3, Zc1, Zz1, Zs1, Zs2, Šp3) a novej 

rozvojovej plochy v zastavanom území obce (lokalita s označenímTv7) a ich napojenie na dopravnú 
a technickú infraštruktúru, 

• potreba zmeny funkčného využitia jestvujúcich plôch nadmerných záhrad pri rodinných domoch 
a voľných prieluk v zastavaných územiach obce na plochy s funkciou bývania v rodinných domoch 
a rekreačných domoch (zahusťovanie jestvujúceho sídelného útvaru). 

• potreba zmeny funkčného využitia jestvujúcich plôch bývania v rodinných domoch a bývania 
v rekreačných domoch nachádzajúcich sa v záujmovom území navrhovanej vodnej nádrže, na plochy 
s obmedzenou stavebnou činnosťou, kde nebude povolené rozširovanie výstavby o novostavby, 
dostavby a prístavby, pričom sa povolia len rekonštrukcie a stavebné úpravy jestv. objektov). 

• oprava hraníc funkčných plôch v rámci celého katastra tak, aby boli v čo najväčšej miere 
v súlade s hranicami jednotlivých parciel použitej katastrálnej mapy. 
 

1.3 Vyhodnotenie doterajších ÚPP, ÚPD a iných podkladov 

 
 Pôvodný územný plán bol vypracovaný v roku 1967. Spracovateľom bol Krajský projektový 
ústav pre bytovú a občiansku výstavbu (Ing. arch. Tenqler). Tento územný plán je už dlhší čas 
neaktuálny a nekomplexný. Zaoberal sa len návrhom novej lokality určenej na individuálne bývanie 
v rodinných domoch a základnej občianskej vybavenosti v časti Dolná Dolina. Územný plán vymedzil 
nové rozvojové plochy mimo hraníc zastavaného územia obce, teda definoval aj nové hranice 
zastavaného územia. Časť návrhu bola zrealizovaná a dnes je táto lokalita súčasťou zastavaného 
územia Dolná Dolina známa ako miestna časť Majer. Vzhľadom k zmene spoločensko-ekonomickej 
situácie je už časovo prekonaný a nespĺňa aktuálne požiadavky pre usmerňovanie územného rozvoja a 
starostlivosť o životné prostredie tak ako to ukladá príslušná územnoplánovacia legislatíva (Zákon č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). 
 Rozvojové plochy v zastavanom území predstavujú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov 
značnú komplikáciu výstavby. Ide však len o menšie plochy s obmedzenou kapacitou, ktoré v prípade 
zvýšenia záujmu o výstavbu nie sú vzhľadom k návrhovému obdobiu územného plánu dostatočné. 
Preto je nevyhnutné vymedziť nové rozvojové plochy aj mimo zastavaného územia obce. 
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 Urbanistická štúdia lokality Horná Dolina (A-Ž Projekt, Bratislava, 09/2002) má z hľadiska 
územného plánu obce funkciu územno-plánovacieho podkladu spracovaného v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. a požiadaviek ostatných 
predpisov. Urbanistická štúdia predstavuje nové rozšírenie časti Horná Dolina s cieľom prepojenia 
urbanistickej zástavby s časťou Majeríčky. V svahovom teréne s južnou orientáciou s pozdĺžnymi 
stredovými komunikáciami kopírujúcimi vrstevnice vytvára riešenie výstavby samostatne stojacich 
rodinných domov na niekoľkých terasách. Prístup do zóny je riešený cez existujúcu komunikáciu na 
konci Hornej Doliny na jednej strane a popri RD na strane druhej. Lokalitne sa riešenie tejto lokality 
ukázalo ako prínosné, kvôli dobrej dopravnej dostupnosti v rámci územia obce, ako aj opodstatnenosti 
rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete od osady Majeríčky smerom na Hornú Dolinu. Jediným 
limitom, je ochranné pámo RD, ktoré treba rešpektovať, prípadne posilniť danú hranicu ochrannou 
zeleňou. Vzhľadom na rozsah danej štúdie ju navrhujeme realizovať v dvoch etapách. 
 
 Pri spracúvaní územného plánu obce Podbranč boli použité ďalšie nasledovné územno-
plánovacie podklady a iné dokumenty: 
 

- Územný plán VÚC Trnavský kraj, Aurex 1998 
- Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trnavského kraja, Aurex 2006 
- Základná mapa SR M 1:10000, M 1:25000 
- Digitálna katastrálna mapa 
- Rúses okresu Senica, Regioplán Nitra, 1994 
- Údaje zo štatistického úradu SR 
- Archív obecného úradu obce Podbranč 
- Údaje o Bpej a kultúrnych dieloch z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody 
- Vyjadrenia dotknutých organizácii a orgánov štátnej správy 

 
Pre obec Podbranč ako záväzný podklad pre spracovanie "Zmien a doplnkov ÚPN-O Podbranč" 

existuje v súčasnosti platná územnoplánovacia dokumentácia – územný plán obce z roku 2008, ktorý 
bol spracovaný v zmysle platnej metodiky a legislatívy. Na základe výsledkov verejnoprávneho 
prerokovania bol schválený obecným zastupiteľstvom v Podbranči uznesením  OZ č. 64/2008 zo dňa 
19. 02. 2008.  
 
Záväzným podkladom pre „Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN-O Podbranč“ je:  
  
 - Územný plán VÚC Trnavského kraja (Aurex 1998) v znení neskorších zmien a  
   doplnkov,  
 - Územný plán obce Podbranč (Ing. arch. Ivan Hojsík, Ing. arch Marek Halinár,  
     Ing. arch. Rastislav  Mikluš,  2007, schválený 2008),  
 - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senica (Regioplán Nitra,   
   1994).  
 - Údaje ŠOP SR, 2011 
 
Východiskovým podkladom pre „Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN-O Podbranč“ je:  
 
 - Územný plán VÚC Trnavského kraja v znení neskorších zmien a doplnkov,  
 - Územný plán obce Podbranč (Ing. arch. Ivan Hojsík a kol., 2007, schválený 2008),   
 - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senica (Regioplán Nitra, 1994),  
 - Údaje o Bpej a kultúrnych dieloch z Výskumného ústavu pôdoznalectva    
   a ochrany prírody. 
 - Údaje ŠOP SR, 2011 
 
Záväznými podkladmi pre „Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Podbranč“ sú:  
  
 - ÚPN R Trnavského kraja schválený dňa 17.12.2014 a vyhlásený všeobecne záväzným 
   nariadením č.33/2014,  

- Územný plán obce Podbranč, schválený uznesením č. 64/2008 obecným zastupiteľstvom v     
  Podbranči, dňa: 19.2.2008),  
- Zmeny a doplnky č. 1/2013 Územného plánu obce Podbranč schválené uznesením č.    
  132/2013 z 12.12.2013  
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Ďalšími východiskovými podkladmi pre „Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Podbranč“ sú:  
 
 - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senica (Regioplán Nitra, 1994),  
 - Údaje o Bpej a kultúrnych dieloch z Výskumného ústavu pôdoznalectva    
   a ochrany prírody. 
 - Údaje ŠOP SR, 2011 
 

1.4 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 

 
 Návrh riešenia je plne v súlade s požiadavkami na riešenie, ktoré boli stanovené v zadaní, tak z 
hľadiska ich obsahového vymedzenia, ako aj koncepčného smerovania. Oproti zadaniu nebol návrh 
doplnený o žiadne významné funkčné plochy, celky alebo líniové stavby. 
 Štruktúra textovej a grafickej časti korešponduje s podmienkami týkajúcimi sa rozsahu a úpravy 
dokumentácie územného plánu obce.  
 Niektoré z požiadaviek, riešenie ktorých je v územnom pláne obce len naznačené a spomenuté, 
bude potrebné podrobnejšie preveriť prostredníctvom iných druhov dokumentácie (resp. sú predmetom 
návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý spracoval Ing. arch. Jaroslav Coplák 
v období 11/2006 až 07/2007). 
 

Návrh „Zmien a doplnkov územného plánu obce Podbranč“ rešpektuje vymedzenie riešeného 
územia a hlavné úlohy riešenia stanovené Zadaním. Požiadavky na rozvojové plochy sú z hľadiska 
starostlivosti o životné prostredie a zachovania kultúrnych pamiatok rešpektované v plnom rozsahu 
schváleného Zadania. Navrhované rozvojové plochy riešených zmien a doplnkov sú navrhnuté v 
tesnom kontakte jestvujúcich funkčných plôch, čím vytvárajú s jestvujúcim zastavaným územím 
kompaktný celok. 
 

Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN-O Podbranč“ rešpektujú vymedzenie riešeného územia a hlavné 
úlohy riešenia stanovené Zadaním. Požiadavky na rozvojové plochy a plochy s navrhovanou zmenou 
funkčného využitia sú z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a zachovania kultúrnych pamiatok 
rešpektované v plnom rozsahu schváleného Zadania. 

 

2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
 

2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis 

 
 Obec Podbranč leží v severnej časti okresu Senica, južne od štátnej cesty II./581 Myjava - 
Sobotište. Obec netvorí ucelený sídelný útvar, ale má kopaničiarsky ráz. Pozostáva z osád, samôt 
a väčších usadlostí roztrúsených po celom katastri. Na typ osídlenia mali veľký vplyv prírodné pomery 
oblasti, ktoré určovali spôsoby hospodárenia a využívania krajiny. Orograficky patrí obec Podbranč do 
Myjavskej pahorkatiny a len malou časťou zasahuje kataster do Bielych Karpat v oblasti Hornej Doliny. 
Reliéf je pahorkatinový. Pri Podbranči začína bradlové pásmo Západných Karpát. Kataster obce 
pomyselne pretína riečna os meandrovej rieky Myjavy s údolným charakterom, do ktorej sú odvádzané 
vody z južných svahov Bielych Karpát a sčasti z Myjavskej pahorkatiny. Dominantou katastra a širokého 
okolia je vrch so zrúcaninou hradu Branč. Hradný vrch je najvyššie položeným bodom s nadmorskou 
výškou 473 m. Najnižšie položený bod s nadmorskou výškou približne 240 m sa nachádza pri toku 
Myjavy U Gažovcov v najjužnejšom cípe katastrálneho územia. Nadmorskú výšku nad 450 m majú kóty 
Starý hrad - 455 m n. m. a Chorvátsky vrch - 462 m n. m. Podľa klimatickogeografického členenia patrí 
obec do mierne teplej klimatickej oblasti. Územie je z takmer z troch štvrtín odlesnené a intenzívne 
poľnohospodársky využívané (cca 70% celkovej plochy k. ú., z čoho pripadá na ornú pôdu cca. 60% 
a na TTP cca. 40%). Lesy zaberajú necelých 18% katastrálneho územia (k. ú.).  
 Riešené územie pre územný plán obce je vymedzené administratívno-správnymi hranicami 
obce, t. j. katastrálnym územím obce Podbranč a tiež časťou katastrálneho územia Kunov ležiaceho 
v nadväznosti na juhozápadnú časť k. ú. Podbranč. Časť katastrálneho územia Kunov je teda 
z hľadiska administratívno -  správneho začlenenia súčasťou obce Podbranč. Riešené územie je 
celistvé, má kompaktný tvar, s maximálnymi dĺžkami v smere sever - juh 4,40 km a v smere západ - 
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východ 5,04 km. Celková výmera katastrálneho územia je 1413,7 ha. Pri počte obyvateľov obce 648 
dosahuje  hustota osídlená 46 obyvateľov na km. 
 Hranice katastrálneho územia prebiehajú bez zreteľných ohraničujúcich prvkov. Severná 
hranica kopíruje z väčšej časti hranicu lesa Bielych Karpát. Južná hranica prechádza striedavo 
poľnohospodárskou pôdou a lesnými pozemkami v prevažne pahorkovitom teréne (striedavo vrcholmi a 
údoliami). Východná hranica z väčšej časti vedie vrcholmi pahorkov a prebieha poľnohospodárskou 
pôdou. Západná hranica prebieha z väčšej časti lesnými pozemkami v pahorkovitom teréne. Vodné toky 
(rieka Myjava) sa ako ohraničujúce prvky neuplatňujú. Územie obce hraničí s katastrálnymi územiami 5-
tich obcí: 
 

• k.ú. Sobotište – na západe a na severe  
• k.ú. Turá Lúka - na východe  
• k.ú. Bukovec - na  juhovýchode 
• k.ú. Prietrž - na juhu 
• k.ú. Kunov - na juhozápade  
 

 Hranica s k.ú. Turá Lúka a hranica s k.ú. Bukovec tvorí súčasne hranicu medzi  okresmi Senica 
a Myjava. V súčasnosti sa k. ú. Podbranč skladá z 37 osád – väčšina z nich leží v údolí rieky Myjavy (U 
Varsíkov, Horná Dolina, Majeríčky, Dolná Dolina, Švrčkov Jarok, U Hulkov, U Gažov atď.). Jedna z 
najvýznamnejších osád leží priamo pod zrúcaninou hradu Branč (osada Podzámok - najatraktívnejšia 
časť obce). Ďalšie osady ležia v dolinách pod hradným kopcom (Martiské, Drienové atď.) V katastri 
obce je definovaných 9 samostatných zastavaných území (t.j. hranice intravilánu má 9 najväčších - 
hlavných osád). Zastavané územia jednotlivých osád zahŕňajú najmä pozemky zastavané rodinnými 
domami s priľahlými záhradami a pozemkami zastavanými základnou občianskou vybavenosťou 
(jestvujúce objekty s funkciou občianskej vybavenosti sú presne vyznačené v grafickej časti návrhu – 
výkres č.2 „Komplexný urbanistický návrh“). V zastavanom území sa taktiež nachádza aj veľká časť 
areálu PD na  južnom okraji osady Švrčkov Jarok a taktiež areálu chátrajúcich objektov PD 
v severozápadnej časti osady Podzámok. Zastavané územia sú vymedzené hranicami  stanovenými k 
1.1.1990.  

Územný plán obce sa rieši v rozsahu celého k. ú. Podbranč a časti k. ú. Kunov, ktoré je v rámci 
administratívno – správneho začlenenia súčasťou obce Podbranč. 
 
 
Prehľad ÚHDP – obec Podbranč, k. ú. Podbranč (výmera parciel registra C v m2 celková) 
 

Názov ukazovateľa Rok 2003 Rok 2004 

Celková výmera územia obce - mesta                                14136985 14136985 
Poľnohospodárska pôda  - spolu                                    9951296 9950354 
Poľnohospodárska pôda  - orná pôda                                5356066 5356066 
Poľnohospodárska pôda  -  záhrada                                 557696 556754 
Poľnohospodárska pôda  -  ovocný sad                              231139 231139 
Poľnohospodárska pôda  -  trvalý trávny porast                   3806395 3806395 
Nepoľnohospodárska pôda - spolu                                   4185689 4186631 
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok                          2457046 2457046 
Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha                           156778 156778 
Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a 
nádvorie             796456 797893 
Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha                         775409 774914 

 
 
Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ sú nové lokality označené Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 

nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Podbranč – pozri vymedzenie v grafickej časti. 
 Nové rozvojové plochy riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ sa nachádzajú mimo 
zastavaného územia obce.  
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Umiestnenie nových rozvojových plôch mimo zastavaného územia obce: 
 
 - lokalita s označením Bx1 (Nová lokalita - "Majeríčky I") 
 Riešená lokalita je situovaná v juhozápadnej polohe miestnej časti "Majeríčky" mimo 
zastavaného územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 1,25 ha. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 

 
 - lokalita s označením Bx2 (Nová lokalita - "Majeríčky II") 
 Riešená lokalita je situovaná v juhozápadnej polohe miestnej časti "Majeríčky" mimo 
zastavaného územia - južne od cesty II/581.  Priamo nadväzuje na lokalitu Bx1. Lokalita má rozlohu 
1,75 ha ha. Navrhovaná lokalita je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
  
 - lokalita s označením Bz1 (Nová lokalita - "Majeríčky III") 
 Riešená lokalita je situovaná v západnej polohe miestnej časti "Majeríčky" mimo zastavaného 
územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 0,31 ha. Navrhovaná lokalita je vymedzená  
hranicou - viď. grafická časť. 
 
 - lokalita s označením Bz2 (Nová lokalita - "Majeríčky IV") 
 Riešená lokalita je situovaná v severozápadnej polohe miestnej časti "Majeríčky" mimo 
zastavaného územia - severozápadne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 0,51 ha. Navrhovaná lokalita 
je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 

Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ sú najmä nové rozvojové plochy označené 
Br7, Br8, Rb5, Bh1, Bh2, Bh3, Zc1, Zz1, Tv7, Zs1, Zs2, Šp3 nachádzajúce sa v katastrálnom území 
obce Podbranč (pozri vymedzenie v grafickej časti) a  tiež plochy v rámci katastrálneho územia obce, 
kde budú riešené zmeny funkčného využitia. 
 Nové rozvojové plochy Br7, Br8, Rb5, Bh1, Bh2, Bh3, Zc1, Zz1, Zs1, Zs2, Šp3 riešeného 
územia „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce.  
 Plocha Tv7 sa nachádza v zastavanom území obce. 

 
V rámci zastavaného územia obce budú riešené zmeny funkčného využitia niektorých 

jestvujúcich plôch. 
 
Umiestnenie nových rozvojových plôch mimo zastavaného územia obce: 
 
 - lokalita s označením Br7 (nová lokalita s názvom „Za Drieňovým vrškom I“) 
 Riešená lokalita je situovaná v juhovýchodnej polohe miestnej časti "Dolná Dolina" mimo 
zastavaného územia - juhovýchodne od cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 1,33 ha. Navrhovaná 
lokalita je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 

 
 - lokalita s označením Br8 (nová lokalita s názvom „Biely majer“) 
 Riešená lokalita je situovaná v severozápadnej polohe miestnej časti "Dolná Dolina" mimo 
zastavaného územia - juhozápadne od cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 0,75 ha. Navrhovaná 
lokalita je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
  
 - lokalita s označením Rb5 (nová lokalita s názvom „Za Drieňovým vrškom II“) 
 Riešená lokalita je situovaná v juhovýchodnej polohe miestnej časti "Dolná Dolina" mimo 
zastavaného územia - juhovýchodne od cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 0,68 ha. 
Navrhovaná lokalita je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 
 - lokalita s označením Bh1 (nová lokalita s názvom „Za Drieňovým vrškom III“) 
 Riešená lokalita je situovaná v juhovýchodnej polohe miestnej časti "Dolná Dolina" mimo 
zastavaného územia - juhovýchodne od cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 0,70. Navrhovaná lokalita 
je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 

- lokalita s označenie Bh2  (nová lokalita s názvom „Šijanský I“) 
 Riešená lokalita je situovaná  medzi miestnymi časťami "Horná Dolina" a "Podzámok“ mimo 
zastavaného územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 0,91. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
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- lokalita s označením Bh3 (nová lokalita s názvom „Varsíkovci I“) 
 Riešená lokalita je situovaná východne od miestnej časti "Horná Dolina", v miestnej časti 
"Varsíkovci" mimo zastavaného územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 0,74. Navrhovaná 
lokalita je vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 

- lokalita s označením Zc1 (rozšírenie cintorína v m. č. „Dolná dolina“) 
 Riešená lokalita je situovaná v severozápadnej polohe miestnej časti "Dolná Dolina" mimo 
zastavaného územia - západne od cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 0,52 ha. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 

- lokalita s označením Zz1 (nová lokalita s názvom „Biely Majer II“) 
 Riešená lokalita je situovaná v severozápadnej polohe miestnej časti "Dolná Dolina" mimo 
zastavaného územia - západne od cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 0,80 ha. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 

 
- lokalita s označením Zs1 (nová lokalita s názvom „Šijanský II“) 

 Riešená lokalita je situovaná  medzi miestnymi časťami "Horná Dolina" a "Podzámok“, mimo 
zastavaného územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 1,32. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 

- lokalita označená Zs2 (nová lokalita s názvom „Šijanský III“) 
 Riešená lokalita je situovaná  medzi miestnymi časťami "Horná Dolina" a "Podzámok“, mimo 
zastavaného územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 1,06 ha. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 

- lokalita označená Šp3 (nová lokalita bez názvu) 
 Riešená lokalita je situovaná  medzi miestnymi časťami "Majeríčky" a " Dolná Dolina“, mimo 
zastavaného územia - južne od cesty II/581. Lokalita má rozlohu 0,44 ha. Navrhovaná lokalita je 
vymedzená  hranicou - viď. grafická časť. 
 
Umiestnenie nových rozvojových plôch v zastavanom území obce: 
 

- lokalita s označením Tv7 
 Riešená lokalita je situovaná v miestnej časti "Dolná Dolina" v zastavanom územia - južne od 
cesty III/50016. Lokalita má rozlohu 0,08 ha. Navrhovaná lokalita je vymedzená  hranicou - viď. grafická 
časť. 
 

2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu 
regiónu 

 
 Základným východiskovým dokumentom pre ÚPN obce Podbranč je schválený ÚPN VÚC 
Trnavského kraja (nariadenie vlády SR č.183/1998 Zb.).  
 Výstup z riešenia územno-plánovacej dokumentácie vyššieho stupňa - záväzná časť Zmien a 
doplnkov č.2 územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja, schválenou všeobecne 
záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 11/2007, ktorou sa upravuje záväzná časť 
územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja, vyhlásená Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č.183/1998 a upravená Nariadením vlády Slovenskej republiky č.111/2003., jej plné znenie, je 
záväzným dokumentom pre riešenie ÚPN obce Podbranč. 
 
požiadavky vyplývajúce z návrhu ÚPN VÚC Trnavský kraj na územie obce : 

ÚPN VÚC Trnavského kraja vo svojej záväznej časti určuje niektoré všeobecné podmienky pre 
rozvoj miest a obcí, ako aj konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k riešenému územiu: 

 
v oblasti usporiadania územia osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry : 
• (1.7.3) Podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa- myjavskú rozvojovú os: Senica – Myjava – Stará 

Turá – Nové Mesto nad Váhom 
• (1.8) podporovať rozvoj obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ako aj  hospodárskych 

aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cieľom postupne zvýšiť ich štandard 
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• (1.11) zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a 
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov 

• (1.12) pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru 

• (1.13) vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií 
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracovne rovnocenné prostredie vo vzťahu k 
urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na 
moderný spôsob života 

 
v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky : 
• (2.6) zabezpečiť na hlavných tranzitných turistických trasách potrebnú obslužnú vybavenosť a 

napojenie na blízke rekreačné a turistické ciele 
• (2.7) vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky 
• (2.8) viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do sídel s 

cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom je 
potrebné využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a objektov 
národných kultúrnych pamiatok 

 
v oblasti kultúrno-historických hodnôt : 
• (4.1) nadväzovať na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom 

dosiahnuť ich funkčnú aj priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj 
ich identity, špecifickosti a tradícií v oblasti poľnohospodárskej výroby 

• (4.3) rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a hospodárskych 
hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to vo forme hmotnej, ako aj nehmotnej, a vytvárať pre 
ne vhodné prostredie 

• (4.4) rešpektovať a uplatniť funkčnú a typovú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídel a ich 
častí  

• (4.5) posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v 
nadväznosti na všetky zámery sociálno-ekonomického rozvoja 

• (4.6.4) zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji známe a predpokladané lokality 
archeologických nálezísk a nálezov 

• (4.6.6) územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ale aj časti rozptýleného 
osídlenia 

 
 
v oblasti poľnohospodárskej výroby : 
• (5.1) rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny  fond ako jeden z 

limitujúcich faktorov tohto rozvoja 
• (5.3) zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie v rámci 

riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu 
štruktúry pestovaných plodín 

• (5.5) podporovať alternatívne poľnohospodárstvo na chránených územiach, v pásmach hygienickej 
ochrany a na územiach začlenených do územného systému  ekologickej stability 

• (5.6) stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd, najmä pôd pod závlahami, pôd vinohradov a pôd 
najlepších bonít, a ochranu výmery a kvality pôdy uskutočňovať nielen ako ochranu hospodársko-
sociálneho potenciálu štátu, ale aj ako súčasť ochrany prírodného a životného prostredia 

 
v oblasti lesného hospodárstva : 
•  (6.1) rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu v okresoch Senica, Skalica, Galanta  a Trnava 
• (6.6) vytvárať územno-technické predpoklady na zachovanie stability lesných porastov lužných 

stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným 
zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na protipovodňové opatrenia 

• (6.7) pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou  eróziou sústavou 
vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej  stability 

 
v oblasti odpadového hospodárstva : 
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• (8.1) uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu  druhotných surovín s 
využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení 

• (8.4) v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu vytvoriť systém triedenia  všetkých 
problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na  zneškodňovanie 

• (8.7) pokračovať na území kraja v sanácii neriadených skládok a ďalších  environmentálnych záťaží 
 
v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry : 
• (9.1.3) vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu S 7,5/60 
 
v oblasti nadradenej technickej infraštruktúry : 
• (10.1.1) rešpektovať jestvujúci koridor pre nadradený ropovod, nadradený plynovod a pre nadradené 

trasy veľmi vysokého napätia, 
• (10.2.11) na úseku tokov (kanálov) dobudovať ochranu proti veľkým prietokom v tých častiach tokov, 

ktoré v súčasnosti nie sú dobudované; ide predovšetkým o úseky na tokoch Trnávka, Parná, Blava, 
Myjava, Chvojnica a Teplica 

• (10.2.14) vyhodnotiť priebeh povodní z júla 1997 a navrhnúť technické zásahy na rieke Morave, 
Myjave, Teplici, Chvojnici a na Váhu v Piešťanoch 

• (10.2.18) Na úseku odvedenia vnútorných vôd vykonávať údržbu na jestvujúcich odvodňovacích 
kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu detailného odvodnenia 

• (10.2.21) na úseku vodných nádrží a prevodov vody rezervovať územie pre uvažované vodné diela 
Sereď, Prietrž a Sobotište 

• (10.2.30) rozširovať vodovodné siete v sídlach s vybudovaným verejným vodovodom a zvyšovať v 
nich podiel zásobovaných obyvateľov 

• (10.2.38) na úseku odvádzania a čistenia odpadových vôd vybudovať stavby čistiarní odpadových vôd 
na území kraja 

 
v oblasti ekológie : 
• (11.1) v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu  ochranu pôdy 

vedením prvkov ÚSES 
• (11.3) revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou 

pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách 
okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž 
tokov 

• (11.5) v oblastiach pohorí a pahorkatín dodržiavať protierózne opatrenia, a to ako technického rázu 
(terasovanie, uprednostňovanie viacúčelového využívania územia pred jednoúčelovým – mozaiky 
rôznych spôsobov využitia, optimalizácia rozmerov a orientácie jednotlivých viničných parciel 
vzhľadom na vrstevnice), tak aj opatrení v rámci osevných postupov 

• (11.6) v lesnom hospodárstve zabezpečovať postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia 
porastov, zabezpečovať obnovu porastov, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať 
pôvodné zvyšky klimaxových lesov 

• (11.8) regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územných systémov ekologickej stability, 
v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou 

• (11.9) z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými 
plochami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými ako genofondové lokality 

• (11.10) podporiť zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie hlavne  pozdĺž tokov, 
kanálov a ciest a v oblasti svahov terás Trnavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny, Chvojnickej 
pahorkatiny a Myjavskej pahorkatiny, výsadbu  nových prvkov vegetácie riešiť v súlade s projektmi 
pozemkových úprav území 

• (11.12) zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov budovaním protieróznych zábran a zvyšovaním 
podielu drevín vo veľkoplošných vinohradoch s eróziou 

• (11.13) uprednostňovať prirodzenú obnovu, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané 
lesné typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) pri obnove lesných porastov, na 
maximálne možnú mieru obmedziť ťažbu veľkoplošnými holorubmi 

• (11.14) vysadiť lesy v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, zakladať 
trávne porasty, chrániť mokrade a zachovať prírodné depresie, spomaliť odtok vody v upravených 
korytách, zachovať staré ramená a meandre v okolí Dunaja, Moravy, Váhu, Malého Dunaja, Čiernej 
vody, Myjavy a Chvojnice, 

• (11.21) zabezpečiť zladenie dopravných koridorov. sídiel a iných technických  prvkov s okolitou 
krajinou najmä v miestach konfliktov s prvkami ÚSES 
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• (11.23) zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, 
rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej 
integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Trnavského 
kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým: 

- chráneným krajinným oblastiam vyhláseným: CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO 
Záhorie a CHKO Dunajské luhy  

- chráneným územiam v biocentrách, 
- chráneným územiam v biokoridoroch pozdĺž hlavných tokov  
- chráneným územiam v biokoridoroch pozdĺž hlavných horských pásiem 

 požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných 
problémových území : 

• (12.6) revitalizácia rozptýleného osídlenia v medziriečí Váhu a Malého Dunaja a podhorí Bielych 
Karpát 

 
 verejnoprospešné stavby : 
• (2.1.2) vodné diela v kategórii B (do 25 rokov): Prietrž 
• (2.4.8) vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obciach Dubovce, Chropov, Kopčany, 

Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, 
Radošovce, Trnovec, Unín, Vrádište, Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Cerová, 
Čáry, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Osuské, 
Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž … 

• (3.2.5) plynofikácia obcí Nebojsa, Gáň, Jánovce, Tomášikovo, Vozokany, Ratnovce, Sokolovce, 
Nižná, Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský Svätý Jur, Sobotište, Rovensko, Plavecký Peter, Jablonica, 
Rohov, Šterusy, Kočín-Lančár, Šípkové, Mokrý Háj, Trnovec, Koválovec, Unín, Oreské, Chropov, 
Horná Krupá, Šelpice, Bohdanovce nad Trnavou, Naháč, Šelpice, Podbranč a Častkov. 

 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona 
č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného 
súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., (úplné znenie vyhlásené pod č. 109/1998 Z.z.), 
zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001, zákona č. 553/2001 Z.z., 
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z. 
a zákona č. 245/2003 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k 
pozemkom a stavbám obmedziť. 
 

2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové 
predpoklady obce 

 
Obyvateľstvo 
 
Zloženie a vývoj počtu obyvateľstva 
 
 Vývoj počtu obyvateľstva má v posledných rokoch pomerne stabilný charakter s miernymi 
výkyvmi, spôsobenými kombináciou prirodzeného prírastku, prirodzeného úbytku a kladného, či 
záporného salda migrácie. Stav trvalo bývajúceho obyvateľstva ku dňu 30.09.2006 je 645 obyvateľov. V 
procese celkového vývoja rastu veľkosti sídla a počtu obyvateľov obce Podbranč, je potrebné sledovať 
zachovanie mierky a charakteru sídla, čo z hľadiska celkového nárastu počtu obyvateľov obce v 
horizonte do roku 2030 znamená max. smernú veľkosť obce 800 - 900 obyvateľov. Demografická 
prognóza sa odvíja od tohto stavu. V návrhovom období  2007 - 2030  sa počíta s mechanickým 
prírastkom 7-11  obyvateľov ročne. Prognóza vývoja bytov pre toto obdobie predstavuje 50-80 bytov 
v nových rodinných domoch. Nárast pracovných príležitostí sa predpokladá  v rozsahu 1-2 nových 
pracovných miest ročne. V celkovom náraste počtu obyvateľov obce  vo výhľade je potrebné vychádzať 
z disponibilných plôch, vytypovaných pre rozvoj bývania a tieto považovať za maximálny rozvojový 
potenciál v ponuke riešeného územia, tak pre potreby vlastných obyvateľov, ako aj pre prípadné 
dosídlenie. Vývoj počtu obyvateľstva v katastrálnom území SÚ a potenciálne kvalitatívne zmeny v 
demografickej štruktúre obyvateľov bude determinovaný: 
- vlastnými prirodzenými prírastkami obyvateľov 
- realizáciou novej bytovej výstavby, ktorá následne ovplyvní migráciu obyvateľstva z blízkeho okolia. 
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Demografický vývoj obyvateľstva 
 

Názov ukazovateľa 
Rok 
1787 

Rok 
1900 

Rok 
1995 

Rok 
2001 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Počet živonarodených spolu                                            4 5 3  
Počet živonarodených - muži                                           3 3 2  
Počet živonarodených - ženy                                           1 2 1  
Počet zomretých spolu                                                 10 11 13  
Počet zomretých - muži                                                3 3 7  
Počet zomretých - ženy                                                7 8 6  
Počet prisťahovaných spolu                                            25 10 15  
Počet prisťahovaných - muži                                           15 6 10  
Počet prisťahovaných - ženy                                           10 4 5  
Počet vysťahovaných spolu                                             5 7 11  
Počet vysťahovaných - muži                                            4 4 6  
Počet vysťahovaných - ženy                                            1 3 5  
Saldo migrácie  spolu                                                 20 3 4  
Saldo migrácie - muži                                                 11 2 4  
Saldo migrácie - ženy                                                 9 1 0  
Celkový prírastok (úbytok)  spolu                                     14 -3 -6  
Celkový prírastok (úbytok) - muži                                     11 2 -1  
Celkový prírastok (úbytok) - ženy                                     3 -5 -5  
Počet obyvateľov k 31.12.  spolu                                  2283 1013 750 666 648 645 639 645 
Počet obyvateľov k 31.12.- muži                                      322 314 316 315  
Počet obyvateľov k 31.12.- ženy                                      344 334 329 324  
Počet obyvateľov k 31.12.- predproduktívny vek (0-14) spolu          78 83 82 75  
Počet obyvateľov k 31.12.- produktívny vek (15-54)  ženy             188 190 183 187  
Počet obyvateľov k 31.12.- produktívny vek (15-59)  muži             206 211 218 218  
Počet obyvateľov k 31.12.- poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu      188 164 162 159  
Stredný stav obyvateľstva (k l. 7.) spolu                             635 650 644  
Stredný stav obyvateľstva (k l. 7.) - muži                            304 318 317  
Stredný stav obyvateľstva (k l. 7.) - ženy                            331 332 327  
Počet sobášov                                                         4 1 5  
Počet rozvodov                                                        1 0 0  
Počet potratov                                                        1 2 0  
Počet umelých prerušení tehotenstva                                   0 2 0  
Počet mŕtvo narodených spolu                                          0 0 0  

 
 Pomer počtu obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku 
vypovedá o reprodukčnej vitalite obyvateľstva a naznačuje budúci demografický vývoj. Na základe 
údajov zo Sčítania obyvateľov z roku 2001-2005 je počet obyvateľov v predproduktívnom veku 
dlhodobo výrazne nižší než počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Z hľadiska budúceho vývoja je 
rast počtu obyvateľov možný len vtedy, ak počet obyvateľov v predproduktívnom veku presahuje počet 
obyvateľov v poproduktívnom veku najmenej o 5%. V prípade, že nedôjde k zmene demografickej 
situácie, možno v budúcnosti očakávať stagnáciu až pokles počtu obyvateľov, pričom by sa mohla 
dynamika tohto javu ďalej zvyšovať. Nepriaznivý trend vývoja počtu obyvateľstva možno čiastočne 
kompenzovať pozitívnou migračnou bilanciou, t. j. prisťahovaním nových obyvateľov do obce. 
 
 
Skladba bývajúceho obyvateľstva podľa pohlavia, rodinného stavu a podľa veku (stav z r. 2001) 
 

 Vek Muži Ženy úhrn 
Obyvatelstvo  

v % 
a 1 7 13 14 

 0 - 2     3 6 9 1.4 
 3 - 4    6 1 7 1.1 
 5    1 2 3 0.5 
 6 - 9    11 13 24 3.6 
 10 - 14    19 16 35 5.3 
 15    5 6 11 1.7 
 16 - 17    12 9 21 3.2 
 18 - 19    9 12 21 3.2 
 20 - 24    21 27 48 7.2 
 25 - 29    25 21 46 6.9 
 30 - 34    21 22 43 6.5 
 35 - 39    19 21 40 6 
 40 - 44    29 20 49 7.4 
 45 - 49    33 27 60 9 
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 50 - 54    21 23 44 6.6 
 55 - 59    11 16 27 4.1 
 60 - 64    16 19 35 5.3 
 65 - 69    20 27 47 7.1 
 70 - 74    14 20 34 5.1 
 75 - 79    11 16 27 4.1 
 80 - 84    6 10 16 2.4 
 85+    5 8 13 2 
 Nezistený vek   4 2 6 0.9 
 Spolu    322 344 666 100 
 0 - 5    10 9 19 2.9 
 6 - 14    30 29 59 8.9 
 Produktívny   206 188 394 59.2 
 Poproduktívny   72 116 188 28.2 
 Podiel 
obyvateľstva:         
   0 - 5    3.1 2.6 2.9 - 
   6 - 14    9.3 8.4 8.9 - 
   Produktívny   64 54.7 59.2 - 
   Poproduktívny   22.4 33.7 28.2 - 
 Priemerný vek   41.1 43.9 42.5 - 
 
 
Národnostné zloženie obyvateľstva (stav z r. 2001) 

 
Národnosť Muži Ženy Spolu 

a 1 2 3 
 Slovenská 320 342 662 
 Maďarská - - - 
 Rómska - - - 
 Rusínska - - - 
 Ukrajinská - - - 
 Česká 2 2 4 
 Nemecká - - - 
 Poľská - - - 
 Chorvátska - - - 
 Srbská - - - 
 Ruská - - - 
 Židovská - - - 
 Ostatné, nezistené - - - 
 Spolu 322 344 666 

 
 

Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania (stav z r. 2001) 
 
Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu 
a 1 2 3 
 Rímskokatolícka cirkev 5 10 15 
 Gréckokatolícka cirkev - - - 
 Pravoslávna cirkev - - - 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 273 304 577 
 Reformovaná kresťanská cirkev - - - 
 Evanjelická cirkev metodistická - - - 
 Apoštolská cirkev - - - 
 Starokatolícka cirkev - - - 
 Bratská jednota baptistov - - - 
 Cirkev československá husitská - - - 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa - - - 
 Cirkev bratská 0 1 1 
 Kresťanské zbory - - - 
 Židovské náboženské obce - - - 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0 1 1 
 Ostatné 1 0 1 
 Bez vyznania 37 24 61 
 Nezistené 6 4 10 
Spolu 322 344 666 
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Obyvateľstvo podľa druhu pobytu a pohlavia (stav z r. 2001) 
 

  Bývajúce Dočasne Bývajúce Dočasne Prítomné 
Pohlavie obyvateľstvo neprítomné prítomné prítomné obyvateľstvo 

    obyvateľstvo obyvateľstvo obyvateľstvo   
A 1 2 3 4 5 

 Muži 322 26 296 5 301 
 Ženy 344 28 316 8 324 
 Spolu 666 54 612 13 625 
 
 
Ekonomická aktivita obyvateľov 

 
 Hlavné pracovné príležitosti v obci vytvára hlavne poľnohospodárska výroba. Takmer polovica 
obyvateľov dochádza do zamestnania do Senice a Myjavy, pričom podstatnú časť tvoria pracovné 
príležitosti v priemyselnej výrobe a maloobchode. Tento charakter zamestnanosti a dochádzky do 
zamestnania sa vzhľadom na prírodné a kultúrne danosti územia v dohľadnej dobe pravdepodobne 
nezmení. Konfigurácia terénu a prírodné prostredie totiž nedovoľuje výstavbu priemyselných  závodov 
ani menšieho rozsahu. 
 
Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa 
odvetvia hospodárstva (stav z r. 2001) 
 

  Ekonomicky aktívne osoby 
Odvetvie       z toho 

hospodárstva muži ženy spolu 
odchádza 

do 
        zamestnania 
a 1 2 3 4 

 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 57 21 78 2 
 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby - - - - 
 Rybolov, chov rýb - - - - 
 Ťažba nerastných surovín - - - - 
 Priemyselná výroba 34 22 56 42 
 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 5 1 6 5 
 Stavebníctvo 11 1 12 11 
 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových         
 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 12 30 42 29 
 Hotely a reštaurácie 0 1 1 0 
 Doprava, skladovanie a spoje 6 5 11 8 
 Peňažníctvo a poisťovníctvo 1 0 1 1 
 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,         
 výskum a vývoj 3 4 7 7 
 Verejná správa a obrana, povinné sociálne         
 zabezpečenie 7 19 26 12 
 Školstvo 5 7 12 9 
 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 1 8 9 8 
 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 3 4 7 7 
 Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - - 
 Exteritoriálne organizácie a združenia - - - - 
 EA bez udania odvetví 26 27 53 13 
 Spolu 171 150 321 154 
 
Bytový fond 
Problematika bývania je podrobne spracovaná v kapitole 2.7.1. 
 

„Zmeny a doplnky č. 1/2013" navrhujú nové rozvojové plochy  Bx1, Bx2, Bz1, Bz2, kde sa 
uvažuje s funkciou „obytné územie“ nad rámec plôch schválených v platnej ÚPD. Tieto rozvojové plochy 
umožnia podmienky pre bývanie cca 200-250 trvalo bývajúcich obyvateľov. 
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„Zmeny a doplnky č. 2/2018" navrhujú nové rozvojové plochy  Br7, Br8, Rb5, Bh1, Bh2, Bh3, 
kde sa uvažuje s funkciou „obytné územie“ nad rámec plôch schválených v platnej ÚPD. Tieto 
rozvojové plochy umožnia podmienky pre bývanie cca 65 trvalo bývajúcich obyvateľov. 
 

2.4 Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy 

 
 V rámci územnosprávneho členenia štátu je obec Podbranč súčasťou Trnavského kraja, okresu 
Senica. Najbližšími mestami sú Myjava (9km), Senica (12km), Holíč (25km) a Skalica (31km). Napriek 
blízkosti k okresnému mestu Senica má územie obce rekreačný charakter s rozptýleným 
kopaničiarskym osídlením. Zariadenia vyššej občianskej vybavenosti, ako aj širšie spektrum služieb sú 
dostupné v okresnom meste Senica, v menšej miere aj v Myjave. Územím prechádza cesta druhej 
triedy II/581 Sobotište – Myjava. V rámci návrhu ÚPN VÚC Trnavského kraja je tu plánovaná cyklistická 
trasa vedúca zo Sobotišťa až na hrad Branč. 
 Z inžinierskych sietí tranzitného charakteru sa tu nachádzajú vysokonapäťové vedenia 22kV, 
smer Sobotište-Myjava. V okrajovej časti územia v k.ú. Kunov je vedená trasa ZVVN 400 kV vedenia 
číslo V424 Zo Sokolníc do Križovian , súbežne aj VVN 220 kV vedenie číslo V280 zo Sokolníc do 
Senice. Popri spomínanej ceste II. triedy vedie aj trasa podzemného tranzitného optického vedenia. 
Plyn sa v danom území nenachádza. Čiastočne je vybudovaný vodovod lokálneho charakteru. 
Kanalizácia neexistuje. Komunálny odpad sa odváža na registrovanú skládku v obci Sobotište.  

V susednej obci Kunov (súčasť katastra mesta Senica) je vybudovaná priehrada rekreačného 
charakteru s chatovou osadou. Najvýznamnejším zásahom do územia obce z hľadiska priemetu ÚPN 
VÚC Trnavského kraja je navrhovaná vodná nádrž Prietrž, ktorá svojou podstatnou časťou zasahuje do 
riešeného územia. 

Najvýznamnejším prírodným prvkom z hľadiska širších vzťahov je PP Rieka Myjava. Severnou 
hranicou katastra prechádza hranica CHKO Biele Karpaty. Obec sa nachádza v dotyku zóny 
havarijného plánovania. 

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

 
2.5.1 Kompozičné zásady formovania priestoru obce 
 
 Urbanistická štruktúra obce predstavuje typ voľne rozptýleného kopaničiarskeho osídlenia 
s charakterom kopírovania prírodných daností reliéfu, v zásade údolného charakteru. V prípade osady 
Podzámok v polohe prírodnej  a urbanistickej dominanty hradného kopca. Pôvodná uličná osnova, 
reprezentuje rastlý kompozičný princíp charakteristický krivolakými ulicami radenými v zásade na 
hlavnú priebežnú nosnú ulicu a živelným rozvojom zástavby. Jediná novšia ulica s geometrickým 
radením zástavby rodinných domov sa nachádza v Dolnej Doline v lokalite Majer, ktorá sa budovala na 
základe skoršieho územného plánu z roku 1967. Okrem tejto lokality majú zastavané časti územia 
pôvodný kopaničiarsky charakter zástavby, v čom sa prejavuje osobitá, esteticky hodnotná danosť 
urbanizácie, ktorá však so sebou prináša prekážky pri riešení technickej vybavenosti územia. Zvlnenosť 
terénu vytvára príjemné kompozičné pohľady v krajine. 

 Najvýznamnejšou prírodnou aj urbanistickou dominantou katastra obce Podbranč je zrúcanina 
hradu Podbranč. Je viditeľná takmer z každého bodu riešeného územia  a dojmovo a kompozične 
ovláda celú krajinu. Hlavnou líniovou kompozičnou osou územia je tok rieky Myjavy s jej prirodzeným 
meandrovitým charakterom.  

Negatívnym prvkom narušujúcim kompaktnosť územia je priestor kameňolomu, ktorý je 
v súčasnosti v prevádzke. Náprava bude možná až po jeho úplnom vyťažení a následnej rekultivácii. 
 Niektoré z pôdorysov jednotlivých častí obce sú mimoriadne nekompaktné, hlavne časti  Dolná 
Dolina a Svrčkov Jarok. Lepšia situácia je v častiach Podzámok, Horná dolina a Majeríčky. Cieľom 
návrhu je primerané zcelenie jednotlivých častí do kompaktných celkov, prípadne ich prepojenie 
(Majeríčky-Horná Dolina). Tento princíp podporuje a ešte umocňuje navrhované riešenie rozmiestnením 
nových rozvojových plôch tak, aby nadväzovali na existujúce zastavané plochy a vypĺňali zbytkové 
voľné plochy. Ďalším skompaktnením pôdorysu vznikne zreteľná línia ohraničujúca zastavané územie 
od okolitej poľnohospodárskej pôdy a lesných porastov. Nové ulice budú riešené zväčša ako 
predĺženie existujúcich, alebo priamo kolmo napojené. V prípade obytnej zóny v Hornej Doline pôjde 
o dvojicu obslužných komunikácii paralelne radených na cestu II. triedy s jedným kolmým bodom 
napojenia, čím sa zabezpečí organické včlenenie novej výstavby do celkovej urbanistickej štruktúry 
obce. 
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 Dôležitým kompozičným prvkom v štruktúre obce je zeleň. Okrem rozptýlenej a líniovej zelene 
sa v zastavanom území nachádzajú iba plochy cintorínov v Dolnej Doline a v Podzámku. Plochy 
verejnej zelene mimo cintorínov absentujú, čo je však vykompenzované rozsiahlymi porastmi lesného 
charakteru mimo zastavaného územia obce. Väčšinu komunikácií sprevádzajú stromové aleje. 
 Obytná zástavba je zväčša jednopodlažná, s istým podielom dvojpodlažných objektov, najmä v 
novších štruktúrach. Túto výškovú hladinu mierne prekračujú len dva štvorpodlažné bytové domy 
v Majeríčkach. Vzhľadom na priestorové pôsobenie v rámci siluety a diaľkových pohľadov na obec je v 
rámci regulatívov stanovená maximálna výšky zástavby. Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe je 
nutné rešpektovať pôvodný vidiecky charakter zástavby, jej výškovú hladinu, urbanistickú mierku a 
uličnú sieť. Preferovať by sa mali samostatne stojace jedno- a dvojpodlažné objekty, v miestach 
s existujúcou občianskou vybavenosťou je prípustne situovať aj trojpodlažné objekty. Objekty by mali 
byť zastrešené šikmými strechami s max. sklonom 45°. V prípade rodinných domov by súvislá 
zastavaná plocha jedného objektu nemala prekročiť 300 m2. Odporúčaná šírka pozemkov pre rodinné 
domy je cca 16–20 m; nemala by však klesnúť pod 12 m. Optimálna výmera pozemkov izolovaných 
rodinných domov sa pohybuje okolo 700 m2, s prijateľným rozptylom od 400 do 1200 m2. 
 

V navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" by sa mali preferovať samostatne 
stojace jedno, prípadne združené jednopodlažné a dvojpodlažné objekty (podkrovia a polovičné 
podlažia - ustupujúce sa nezapočítavajú). Objekty by mali byť zastrešené šikmými strechami s max. 
sklonom 45°, zastrešenie plochými strechami odporúčame aj v prípade polovičného - ustúpeného 
podlažia  minimalizovať. 

 
V navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" sú preferované samostatne stojace 

jedno a dvojpodlažné objekty (podkrovia a polovičné podlažia - ustupujúce sa nezapočítavajú). Objekty 
by mali byť zastrešené šikmými strechami s max. sklonom 45°. Zastrešenie plochými strechami 
odporúčame aj v prípade polovičného - ustúpeného podlažia  minimalizovať. 
  
2.5.2 Regulatívy priestorového usporiadania 
 
 Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa 
vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej 
zástavby. V rámci tohto územia je stanovená regulácia nových rozvojových plôch s označením podľa 
navrhovanej funkcie, pre ktoré platia stanovené regulatívy. Pre usmernenie priestorového usporiadania 
zástavby je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 
 
Maximálna výška objektov 
 Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú počtom podlaží (podkrovia a polovičné 
podlažia sa nezapočítavajú). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 

- 4 nadzemné podlažia pre existujúce aj nové rozvojové plochy bývania v bytových domoch označené 
Bb1 

- 3 nadzemné podlažia pre existujúce aj nové rozvojové plochy rekreácie a vybavenosti zariadení 
cestovného ruchu označené Re1-Re4 

- 2  nadzemné podlažia pre existujúce aj nové rozvojové plochy občianskej vybavenosti označené 
Ov1-Ov3 

- 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie) pre ostatné rozvojové plochy (s predpokladom lokalizácie 
zástavby a plochy existujúcej zástavby) prevažne  s funkciou bývania Br1-Br6,Rb1-Rb4. 

 
Poznámka: Výškové obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia. 
 
Intenzita využitia plôch 
 Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektmi k ploche pozemku) . Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený 
nasledovne: 
- 50% pre rozvojové plochy Ov1-Ov3 
- 40% pre rozvojové plochy Br1-Br6 
- 40% pre rozvojovú plochu Bb1 
- 30% pre rozvojové plochy Rb1-Rb4 
- 35% pre rozvojové plochy Re1-Re4 
- 40% pre ostatné územie (s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej 
    zástavby). 
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Poznámka: V ostatných rozvojových plochách maximálna zastavaná plocha objektov nie je obmedzená. 
 
Podiel zelene 
 Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene 
k celkovej k ploche pozemku, resp. rozvojovej plochy x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny podiel zelene je 
stanovený nasledovne: 
30% pre rozvojové plochy Br1-Br6, Rb1-Rb4, Re1-Re4, Bb1, Ov1-Ov3 
40% pre ostatné územie (s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej zástavby). 
Poznámka: Pre ostatné plochy podiel zelene nie je stanovený. 
 
Odstupové vzdialenosti medzi objektmi 
 Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne 
odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. 
 
Druh zástavby 
samostatne stojace rodinné domy – 100% zastavaných plôch funkcie bývania pre rozvojové plochy  

Br1-Br6, Rb1-Rb4 (ostatné prípustné druhy zástavby sa týkajú len plôch iných funkcií – napr. 
občianskej vybavenosti) 

samostatne stojace rodinné domy – minimálne 80% zastavaných plôch funkcie bývania pre ostatné 
územie s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej zástavby 

združené rodinné domy (radové, átriové, dvojdomy) a bytové domy – maximálne 20% zastavaných 
plôch funkcie bývania pre ostatné územie s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej 
zástavby. 

 
V rámci "Zmien a doplnkov 1/2013" je stanovená regulácia nových rozvojových plôch s označením 

podľa navrhovanej funkcie, pre ktoré platia stanovené regulatívy. Pre usmernenie priestorového 
usporiadania novej zástavby je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 
 
Maximálna výška objektov v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
  Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú počtom podlaží (podkrovia a polovičné 
podlažia - ustupujúce sa nezapočítavajú). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 

 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie a polovičné - ustupujúce podlažie) pre nové rozvojové 
funkčné plochy označené Bx1 a Bx2 

 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie a polovičné - ustupujúce podlažie) pre nové rozvojové 
plochy označené Bz1, Bz2 

 
Intenzita využitia plôch v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektmi k ploche pozemku). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený 
nasledovne: 

 40% pre rozvojovú plochu Bx1, Bx2 
 40% pre rozvojové plochy Bz1, Bz2 

 
Podiel zelene v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene 
k celkovej k ploche pozemku, resp. rozvojovej plochy x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny podiel zelene je 
stanovený nasledovne: 

 30% pre rozvojové plochy Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 
 
Druh zástavby v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 

 samostatne stojace rodinné domy budú tvoriť minimálne 60% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bx1, Bx2 

 združené rodinné domy (dvojdomy...) budú tvoriť maximálne 25% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bx1, Bx2 

 nízkopodlažné bytové domy budú tvoriť maximálne 15% zastavaných plôch funkcie bývania pre 
rozvojové plochy Bx1 - Bx2 
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 samostatne stojace, združené rodinné domy a nízkopodlažné bytové domy budú spolu tvoriť 
100% zastavaných plôch funkcie bývania pre rozvojovú plochu Bz1 - nestanovuje sa vzájomný 
percentuálny podiel bývania v rodinných a nízkopodlažných bytových domoch pre rozvojovú 
plochu Bz1    

 samostatne stojace rodinné domy budú tvoriť minimálne 25% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bz2 

 združené rodinné domy (dvojdomy...) budú tvoriť maximálne 25% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bz2 

 nízkopodlažné bytové domy budú tvoriť maximálne 50% zastavaných plôch funkcie bývania pre 
rozvojové plochy Bz2 

 
V rámci "Zmien a doplnkov 2/2018" je stanovená regulácia nových rozvojových plôch s 

označením podľa navrhovanej funkcie, pre ktoré platia stanovené regulatívy. Pre usmernenie 
priestorového usporiadania novej zástavby je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 
 
Maximálna výška objektov v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 
  Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú počtom podlaží (podkrovia a polovičné 
podlažia - ustupujúce sa nezapočítavajú). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 

 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie alebo polovičné - ustupujúce podlažie) pre nové rozvojové 
funkčné plochy označené Br7, Br8, Bh1, Bh2, Bh3 

 1 nadzemné podlažie (+ podkrovie alebo polovičné - ustupujúce podlažie) pre novú rozvojovú 
plochu označené Rb5 

 1 nadzemné podlažie pre plochy označené Tv7, Zc1, Zz1, Zs1,Zs2 
 
Rozvojová plocha Šp3 a územie s obmedzenou stavebnou činnosťou je navrhnuté bez 

predpokladu lokalizácie zástavby objektami, čiže regulácia nie je opodstatnená. 
 

Intenzita využitia plôch v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 
 Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektmi k ploche pozemku). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený 
nasledovne: 
 

 20% pre rozvojovú plochu Br7, Br8 
 15% pre rozvojové plochy Rb5 
 10% pre rozvojovú plochu Bh1, Bh2, Bh3 
 30% pre rozvojovú plochu Tv7 
 5% pre rozvojovú plochu Zc1 
 5% pre rozvojovú plochu Zz1 a súčasne max. 25m2 
 5% pre rozvojové plochy Zs1,Zs2  
 0% pre rozvojovú plochu Šp3 
 0% pre územie s obmedzenou stavebnou činnosťou 

 
Podiel zelene v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 
 Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene 
k celkovej k ploche pozemku, resp. rozvojovej plochy x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny podiel zelene je 
stanovený nasledovne: 
 

 50% pre rozvojové plochy Br7, Br8 
 60% pre rozvojovú plochu Rb5 
 50% pre rozvojové plochy Bh1, Bh2, Bh3 
 80% pre rozvojovú plochu Zc1 
 90% pre rozvojovú plochu Zz1 
 5% pre rozvojovú plochu Tv7 
 90% pre rozvojovú plochu Zs1, Zs2 
 100% pre rozvojovú plochu Šp3 
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Druh zástavby v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 

pre lokality Br7, Br8 : 
 minimálne 85% zastavaných plôch funkcie bývania budú tvoriť samostatne stojace rodinné 

domy  
 maximálne 15% zastavaných plôch budú tvoriť hospodárske objekty a objekty s doplnkovou 

funkciou pre funkciu hlavnú 
 
pre lokalitu Rb5 : 

 minimálne 85% zastavaných plôch s funkciou bývania budú  tvoriť samostatne stojace objekty 
pre individuálnu rekreáciu 

 maximálne 15% zastavaných plôch budú tvoriť hospodárske objekty a objekty s doplnkovou 
funkciou pre funkciu hlavnú 

 
pre lokality Bh1, Bh2, Bh3 : 

 minimálne 80% zastavaných plôch budú tvoriť objekty vidieckych hospodárskych usadlostí 
s funkciou bývania (samostatne stojace rodinné domy) spolu s príslušnými hospodárskymi 
objektami pre produkciu a skladovanie rastlinných a živočíšnych produktov 

 maximálne 15% zastavaných plôch budú tvoriť ostatné objekty s doplnkovou funkciou pre 
funkciu hlavnú 
 
pre lokalitu Tv7 : 

 100% zastavaných plôch budú tvoriť objekty technického vybavenia (ako napr. prístrešky 
triedeného odpadu a pod.) 

 
pre lokalitu Zc1 : 

 100% zastavaných plôch budú tvoriť objekty slúžiace výlučne pre obsluhu a údržbu cintorína 
  

pre lokalitu Zz1 : 
 100% zastavaných plôch budú tvoriť objekty pre individuálnu rekreáciu 
 

pre lokality Zs1, Zs2 : 
 100% zastavaných plôch budú tvoriť samostatne stojace objekty slúžiace výlučne pre obsluhu 

a údržbu hospodárstva, alt. pre podporu agroturistiky a cestovného ruchu 
 

Rozvojová plocha Šp3 a územie s obmedzenou stavebnou činnosťou je navrhnuté bez 
predpokladu lokalizácie zástavby objektami. 

 
V záujmovom území navrhovanej vodnej nádrže, definovanom ako „územie s obmedzenou 

stavebnou činnosťou“, nebude povolené rozširovanie stavebnej činnosti o novostavby, dostavby 
a prístavby, pričom sa povolia len rekonštrukcie a stavebné úpravy jestvujúcich objektov). Funkčné 
využitie existujúcich stavieb ostane bez možnosti jej zmeny. 
 
 
2.5.3 Historické dedičstvo a ochrana pamiatok 
 
Historický vývoj obce 

Osídlenie krajiny v okolí obce Podbranč je doložené už od praveku. Nálezy z kolekcie štiepanej 
kamennej industrie dokazujú prítomnosť sídlisk zo stredopaleolitického obdobia (250 tis. – 28 tis. rokov 
pred n.l.). S príchodom mladšej doby železnej postupne prenikali na územie dnešného Záhoria Kelti. 
Z tohto obdobia je známa lokalita Starý hrad. Po nich ovládli dané územie germánske kmene. V dobe 
rímskej (0 – 400 rokov n. l.) posunuli Rimania svoje hranice na sever, v dôsledku čoho sa obyvatelia 
tohto územia dostali do úzkeho kontaktu so starovekým Rímom. Asi v 6. storočí n. l. sa tu usadili 
Slovania. Po rozpade Veľkomoravskej Ríše sa územie postupne začleňuje do vznikajúceho uhorského 
kráľovstva. Po tatárskom vpáde 1241 bol postavený Hrad Branč približne v rokoch 1251-1261.Obec 
však existovala oveľa skôr. Názov Podbranč má obec už vyše 200 rokov. Hrad sa stal administratívnym 
i hospodárskym strediskom oblasti, ktorá v nasledujúcich storočiach vystupovala ako feudálne brančské 
panstvo. Prvými známymi zemepánmi tohto panstva ešte v druhej polovici 13. storočia boli Abovci, 
ktorým patril aj južnejší Korlátov Kameň s okolím (pri obci Cerová) a hrad Holíč. Začiatkom 14. storočia 



UPN obce Podbranč – Textová časť - Čistopis                                         strana 24/100 

Ing. arch. Rastislav Mikluš  
Ing. arch. Marek Halinár,                                                       © Júl 2019 

dostalo panstvo nového majiteľa, Matúša Čáka, ktorý ako pán Holíča a Branča v roku 1315 odrazil 
vojsko Jána Luxemburského od hradu Holíč. V rokoch 1387 – 1437 vládol panstvu Žigmund 
Luxemburský. Do kruhu feudálov, ktorí podporovali kráľa Žigmunda, patril Stibor zo Stiboríc, pôvodom 
poľský šľachtic, ktorý postupne získal rozsiahle panstvo na západnom Slovensku. Posledným veľkým 
kráľovským darom grófovi Stiborovi bol hrad Branč a jeho panstvo. Darovacia listina z roku 1394 
uvádza na darovanom panstve 13 obcí, medzi ktorými bolo Sobotište, Rybky, Podhradie, Chropov, 
Častkov i Vrbovce, čo je aj prvý zápis o obci Podbranč.  
Začiatok novoveku (16. storočie) priniesol zmenu zemepána hradu a panstva Branč. Jeho vlastníkom 
sa stal rod Nyáryovcov, ktorému zároveň patril aj hrad Korlátko. Podľa testamentu z roku 1551 prešla 
po smrti Františka Nyáryho polovica panstva do majetku jeho bratanca Jána Nyáryho a druhá polovica 
sa rozdelila na tri časti medzi ďalších príbuzných. Tak sa hrad a panstvo Branč stali od polovice 16. 
storočia vlastníctvom viacerých rodín, ktoré utvorili komposesorát (spoluvlastníctvo). V 16. storočí 
výrazne ovplyvnili kultúru tohto regiónu habáni. Brančskí zemepáni – komposesori povolili habánom, 
ktorí utekali v dôsledku vypovedania z Moravy, aby sa tu usadili. Rodina Nyáryovcov, ktorá bola 
hlavným držiteľom brančských majetkov, ich vyslovene na svoje majetky povolala, lebo o svedomitých 
a zručných remeselníkov a dobrých hospodárov bola veľká núdza. V 17. storočí bol hrad útočiskom 
okolitého ľudu pred tureckými nájazdmi. Koncom 17. storočia hrad vyhorel a od 18. storočia už bol 
neobývaný a pustol. Revolučné udalosti rokov meruôsmych a boj Slovákov za národnú identitu výrazne 
ovplyvňovali život obyvateľov obce Podbranč. Najdramatickejšie udalosti sa odohrávali v tesnej blízkosti 
ich domovov. V tomto regióne bola veľká koncentrácia slovenského obyvateľstva, ktoré bolo výraznou 
oporou povstania v rokoch 1848 – 1849. V druhej polovici 19. storočia nastal útlm politickej aktivity 
Slovákov spôsobený tlakom vládnucich kruhov proti slovanským národnostiam v Uhorsku. Naopak 
v hospodárskej sfére nastalo určité oživenie v súvislosti s rozvojom priemyselnej výroby. Tento fakt sa 
však netýkal kopaničiarskej oblasti. Z tohto dôvodu došlo koncom 19. a začiatkom 20. storočia 
k značnému vysťahovalectvu. Cieľovými krajinami vysťahovalcov boli USA, Kanada, Argentína, 
Francúzsko a Rakúsko.  

1. svetová vojna priniesla ďalšie zhoršenie podmienok pre miestne obyvateľstvo a donútila ich 
k ďalšiemu vysťahovalectvu.  Územie si až do polovice 20. storočia zachovalo predovšetkým 
poľnohospodársky charakter a okrem prevádzok lokálneho významu tu nebol ani jeden väčší 
priemyselný podnik. Väčšina poľnohospodárskej pôdy patrila veľkostatkárom, zvyšok obhospodaroval 
veľký počet drobných roľníkov. Počas 2. svetovej vojny sa v Myjavskej pahorkatine a v predhorí Bielych 
Karpát organizovali partizánske skupiny, ktoré za podpory miestneho obyvateľstva uskutočňovali 
protinemecké operácie. Po skončení 2. svetovej vojny bola obnovená Československá republika a život 
sa postupne normalizoval. Základným cieľom obdobia po roku 1948 bola kolektivizácia 
poľnohospodárstva, zoštátnenie priemyslu, obchodu a remesiel a úplná likvidácia malého a stredného 
podnikania. Druhá polovica 60-tych rokov priniesla určité uvoľnenie. Odstránili sa mnohé bariéry 
osobnej a náboženskej slobody a vznikali nové možnosti podnikania. Vojská Varšavskej dohody, ktoré 
21. augusta 1968 obsadili Československo, však znemožnili jeho ďalšiu demokratizáciu. Až november 
1989 priniesol zmenu hospodárskeho systému a 1. januára 1993 vznikla po rozdelení Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky Slovenská republika. 

 
V minulosti sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Boli tu i dva mlyny 

(začiatkom 19. stor.), ku ktorým neskôr pribudol kameňolom. V roku 1907 tu bolo založené Potravinové 
družstvo. Aj v súčasnosti najviac ľudí pracuje v poľnohospodárskom priemysle. Hrad v posledných 
rokoch prežíva renesanciu. Stal sa vyhľadávanou turistickou atrakciou aj pre zahraničných turistov. 
 
Ochrana pamiatok 
 
 Na území obce Podbranč sa nachádzajú nasledovné nehnuteľné národné kultúrne pamiatky: 
 
- Hrad Branč a opevnenie hradu, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 
655/1-2, situovaný nad obcou z 2. polovice 12. storočia 
 Na území obce Podbranč sa nenachádzajú ďalšie nehnuteľné národné kultúrne pamiatky 
evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.   
  
 Nesporné historické a kultúrne hodnoty však majú viaceré architektonické pamiatky a solitéry, 
ktoré sa odporúča zachovať a chrániť: 
  
- hasičská zbrojnica v lokalite Majeríčky (bývalá ZŠ Majeríčky)  
- obytné objekty a stodoly so  zachovaným slohovým exteriérovým výrazom 



UPN obce Podbranč – Textová časť - Čistopis                                         strana 25/100 

Ing. arch. Rastislav Mikluš  
Ing. arch. Marek Halinár,                                                       © Júl 2019 

- Zborový dom evanjelickej cirkvi  a.v. v časti Dolná Dolina 
- Zvonica – oproti OcÚ v časti Dolná Dolina 
- Židovský cintorín situovaný pod hradom, s voľne rozptýlenými náhrobníkmi 
- Ev. a.v. cintorín v osade Dolná Dolina 
- Pagáčov mlyn pod Bielym Majerom 
 
 Z dotknutej historickej obytnej zástavby sú tu zastúpené hlavne rodinné domy a stodoly so 
zachovalým slohovým exteriérovým výrazom postavenom v habánskom štýle z nepálených tehál. 
Keďže územie je postihnuté pomalým úbytkom obyvateľstva, veľa z týchto domov ľudovej architektúry 
postupne chátra a prejavujú sa na nich statické poruchy. Najvážnejšie je to v miestach v blízkosti 
vodného toku, kde dochádza k pravidelným záplavám. Typické tvaroslovie architektúry domov 
harmonizuje s prírodnými danosťami krajiny a používalo prírodné farbivá najmä typickú svetlomodrú 
farbu na  šambránach okien. 
 
 Riešenie Územného plánu obce Podbranč vychádza z nasledujúcich požiadaviek na  ochranu 
kultúrneho dedičstva: 
• v zastavanom území obce zachovať charakter zástavby a charakter historického pôdorysu na území 
prevažne rastlej urbanistickej zástavby zoskupenej v osadách rozptýlených v krajine 
• dodržať dostatočný stavebný odstup od hradného areálu, súčasnú krajinnú siluetu a panorámu 
s dominantou hradnej ruiny 
• zachovať a chrániť existujúce historické, slohové, typologické stavebné solitéry v krajinno – 
urbanistickom priestore 
• pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť mierku pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať 
typickú siluetu zástavby a dochované diaľkové pohľady na jedinečnú historickú architektonickú 
dominantu v území – areál hradnej ruiny hradu Branč a pozoruhodné solitéry s lokálnym významom 
výtvarne ovplyvňujúce svoje okolie – Pagáčov mlyn pod Bielym Majerom, zvonica v osade Dolná 
Dolina, mlyn/y/ v osade Horná Dolina.  
  

1) Stavebník/Investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Archeologického ústavu 
SAV v Nitre už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 
archeologických nálezísk. Stanovisko – vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako podklad 
k rozhodnutiu príslušného Krajského pamiatkového úradu. 

 „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový 
úrad“ ( § 37 ods. 3 citovaného zákona ). V prípade záchranného archeologického výskumu 
príslušný Krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení 
archeologického ústavu (§ 7 – Arch. ústav SAV)“ 

 
2) Z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov a nálezísk je v ďalších 

stupňoch územného a   stavebného konania potrebné splniť požiadavku v zmysle zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane  pamiatkového fondu a zákona č. 50/1967 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.):  

„Investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Krajského 
pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania 
vyžiada konkrétne stanovisko ku  každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so 
zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.), z dôvodu, že 
stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu archeologických nálezísk 
ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok. 

 

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce 

2.6.1 Základné rozvrhnutie funkcií, prevádzkových a komunikačných väzieb v 
riešenom území 

 
V štruktúre urbanistických funkcií zastavaných plôch obce Podbranč dominujú plochy obytnej 

funkcie. Zariadenia občianskeho vybavenia sa nachádzajú hlavne v centre osád Dolná Dolina, 
Majeríčky a Podzámok, kde v zásade vytvárajú kompaktnú zónu. Na severovýchodnom okraji osady 
Majeríčky a na juhozápadnom okraji osady Svrčkov Jarok sa nachádzajú hospodárske dvory 
poľnohospodárskych subjektov. Dvor mechanizácie a správy RD Podbranč je situovaný na ceste 
III.triedy medzi osadami Majeríčky a Dolná Dolina. Hospodársky dvor v osade Podzámok sa v 
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súčasnosti nevyužíva. Táto osada má charakter s potenciálom rozvoja rekreácie. Nepoľnohospodárska 
výroba je zastúpená menšími prevádzkami náhodne situovanými v území. Jedinou športovou plochou je 
futbalové ihrisko umiestnené v lokalite Hulkovci, ktoré má však nevhodné dopravné napojenie a uvažuje 
sa s jeho presunutím do osady Majeríčky.   

 
Prevádzkové vzťahy sú bez výraznejších negatívnych interferencií urbanistických funkcií. 

Automobilová doprava na ceste II. triedy prechádzajúca cez osady Majeríčky a Horná dolina nie je 
zdrojom potenciálnych kolízií a negatívnych dopadov na životné prostredie. Z dôvodu urbanizácie 
územia a rozvoja v nových lokalitách bude nevyhnutné zlepšiť stav väčšiny miestnych komunikácii.  

 
Súčasné funkčné využitie zastavaných plôch odporúčame rešpektovať, s tým, že je prípustná 

intenzifikácia využitia týchto plôch v rámci nadmerných záhrad, na nezastavaných prielukách, 
dostavbami a nadstavbami existujúcich objektov pri súčasnom stave komunikácii a technického 
vybavenia.  
 

Nové rozvojové plochy sú v zásade navrhované v priamej nadväznosti na v súčasnosti 
zastavané územie, čo umožňuje plynulo nadviazať na existujúce dopravné a technické vybavenie. Nové 
rozvojové plochy počítajú predovšetkým s využitím pre obytné a obytno-rekreačné funkcie, v menšej 
miere aj pre výrobné, občianske vybavenie a šport. 

 
Nové rozvojové plochy „Zmien a doplnkov č. 1/2013“  sú navrhované v priamej nadväznosti na v 

súčasnosti zastavané územie, čo umožňuje plynulo nadviazať na existujúce dopravné a technické 
vybavenie. Nové rozvojové plochy „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ počítajú predovšetkým s využitím pre 
obytné a obytno-rekreačné funkcie.  

 
Nové rozvojové plochy „Zmien a doplnkov č. 2/2018“  sú vo väčšej miere navrhované v priamej 

nadväznosti na (v súčasnosti platné) zastavané územie, čo umožňuje plynulo nadviazať na existujúce 
dopravné a technické vybavenie.  

Nové rozvojové plochy Br7, Br8, Rb5, Bh1, Bh2, Bh3 počítajú predovšetkým s využitím pre 
obytné, obytno-rekreačné funkcie a funkcie bývania s hospodárstvom (usadlosti). 

Rozvojové plochy Zc1, Zz1, Zs1 a Zs2 predstavujú plochy navrhovanej zelene s rôznym 
primárnym určením. Rozvojová plocha Šp3 je navrhnutá ako cvičná plocha bez zástavby objektami. 

Zmenou funkčného využitia jestvujúcich plôch nadmerných záhrad pri rodinných domoch a voľných 
prieluk v zastavaných územiach obce na plochy s funkciou bývania v rodinných domoch a rekreačných 
domoch (zahusťovanie jestvujúceho sídelného útvaru) musí byť taktiež dodržaná plynulá nadväznosť 
na existujúce dopravné a technické vybavenie (nepovoľovať stavby v zadných záhradách bez 
príslušného dopravného napojenia a napojenia na technické vybavenie obce).  

V záujmovom území navrhovanej vodnej nádrže, definovanom ako „územie s obmedzenou 
stavebnou činnosťou“, nebude povolené rozširovanie stavebnej činnosti o novostavby, dostavby 
a prístavby, pričom sa povolia len rekonštrukcie a stavebné úpravy jestvujúcich objektov). Funkčné 
využitie existujúcich stavieb ostane bez možnosti jej zmeny. 
 
2.6.2 Regulatívy funkčného využitia 
 

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou 
je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia a 
negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každej 
rozvojovej ploche je minimálne 80% z celkovej funkčnej plochy.  

Regulatívy sa vzťahujú jednak na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové 
plochy) a plochy existujúcej zástavby. Nové rozvojové plochy sú označené podľa typu novej funkcie 
a poradového čísla nasledovne: 

 
- Br x  bývanie v rodinných domoch 
- Bb x bývanie v bytových domoch 
- Rb x rekreačné bývanie 
- Re x plochy zástavby rekreačnej funkcie a cestovného ruchu 
- Ov x plochy občianskej vybavenosti 
- Tv x plochy technickej vybavenosti 
- Vp x plochy výroby 
- Zv x plochy verejnej zelene 
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- Zc x plochy verejnej zelene cintorínov 
- Šp x plochy športu 
 
Regulatívy funkčného využitia sú ďalej stanovené aj pre územia bez predpokladu lokalizácie 

zástavby - poľnohospodársku a lesnú krajinu. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Občianskej vybavenosti 
 

Regulatívy platia pre centrálne časti osád Dolná Dolina, Majeríčky a Podzámok, kde sa 
nachádza niekoľko zariadení občianskej vybavenosti, zoskupenej do malých ale kompaktných celkov, 
ako aj pre nové rozvojové plochy Ov1-4.  

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
občianska vybavenosť 
Doplnkové funkčné využitie: 
podnikateľské aktivity nevýrobného charakteru 
verejná a vyhradená zeleň 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti 
bývanie 
šport a rekreácia – ihriská a oddychové plochy 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Verejnej zelene a plôch cintorínov 
 

Regulatívy platia pre existujúce plochy verejnej zelene a plochy cintorínov, ako aj pre nové 
rozvojové plochy Zv1 a Zc1-2. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
verejná a vyhradená zeleň 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
bývanie  
výroba všetkých druhov 
šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy  
občianska vybavenosť 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Rekreácie a športu 

 
Regulatívy platia pre existujúce plochy rekreácie a športu, ako aj pre nové rozvojové plochy Šp1 

a Re1-4. 
 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
rekreácia a šport 
Doplnkové funkčné využitie: 
agroturistika (Re2) 
príslušné technické vybavenie 
občianska vybavenosť – súvisiace služby 
ostatné súvisiace funkcie 
bývanie (Pri ploche Šp1 neprípustné) 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba všetkých druhov. 
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Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Priemyselnej výroby a skladov 
 

Regulatívy sa vzťahujú na existujúce plochy priemyselnej výroby a skladov. Regulatívy sa ďalej 
vzťahujú na novú rozvojovú plochu Vp1. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
drobná nerušivá výroba remeselného charakteru vrátane skladového hospodárstva a podnikateľských 

aktivít výrobného charakteru 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
priemyselná výroba s negatívnymi hygienickými vplyvmi 
živočíšna výroba. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Dopravy a technickej vybavenosti 
 

Regulatívy sa vzťahujú na existujúce plochy dopravy a technickej vybavenosti. Regulatívy sa 
ďalej vzťahujú na nové rozvojové plochy Tv1-5. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
stavby a zariadenia technickej vybavenosti  
plochy statickej dopravy 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné funkcie 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce areály 
Poľnohospodárskej výroby 
 

Regulatívy sa vzťahujú na existujúce areály živočíšnej výroby v osadách Majeríčky a Svrčkov 
Jarok, vrátane mechanizačného strediska RD Podbranč situovaného pri ceste III. triedy medzi osadou 
Majeríčky a Dolnou Dolinou. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie (vrátane ČOV) 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
všetky ostatné funkcie. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre plochy existujúcej zástavby a pre nové rozvojové plochy  
Bývania a rekreačného bývania 
 

Regulatívy platia pre existujúcu obytnú zástavbu vo všetkých osadách obce Podbranč, ako aj 
pre nové rozvojové plochy určené na rozvoj obytnej funkcie charakteru bývania v rodinných domoch 
Br1-6, bývania v bytových domoch Bb1 ako aj bývania s rekreačnou funkciou Rb1-4. 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie 
Doplnkové funkčné využitie: 
občianska vybavenosť základná (služby, maloobchodné prevádzky) 
výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky 
verejná a vyhradená zeleň 
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príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona 
NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP 
SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
týchto objektov. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby 
 

Ide o plochy poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu mimo zastavaného územia obce 
bez predpokladu lokalizácie zástavby. Využitie tohto územia sa riadi zásadami stanovenými v 
Krajinnoekologickom pláne. 

Poznámka: V prípade zámeru výstavby poľnohospodárskych účelových stavieb, rekreačných 
stavieb, záhradkárskych a chatových osád, zariadení dopravy a technickej infraštruktúry, resp. 
v prípade realizácie ťažby je podmienkou vypracovanie, prerokovanie a schválenie dokumentácie 
nižšieho stupňa. V prípade odsúhlasenia takéhoto zámeru obcou je potrebné získať súhlas orgánu 
ochrany prírody a krajiny a súhlas orgánu ochrany PPF k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF na 
nepoľnohospodárske účely.  

 
Prehľad hlavného funkčného využitia pre nové rozvojové plochy 

 
 Ozn. Rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha 
Bývanie v rodinných domoch   
 Br1 Horná Dolina 2,51 
 Br1-v Horná Dolina – výhľad 2,57 
 Br2 Majer 1,35 
 Br3 Liškovci 1,30 
 Br4 Podzámok 1,40 
 Br5 Pod hradom 0,27 
 Br6 Majerické vŕšky 1,13 
Bývanie v bytových domoch   
 Bb1 Lokalita pri novom ihrisku 0,18 
Bývanie s rekreačnou funkciou   
 Rb1 Nečasovci, Kubíčkovci 2,72 
 Rb2-v Pod Lipčajkami 5,20 
 Rb3 Svrčkov Jarok – sad 1,79 
 Rb4 Drinovci 1,67 
Rekreácia   
 Re1 - hotel, penzión, šport Podzámok  1,49 
 Re2 - agroturistická farma Podzámok  0,97 
 Re3 - penzión Podzámok 0,28 
 Re4 - škola v prírode Podzámok  0,58 
Občianska vybavenosť   
 Ov1 - drobný obchod, služby Dolná Dolina 0,34 
 Ov2 - služby, obchod, tik  Podzámok 0,38 
 Ov3 - obchod, služby Majeríčky 0,15 
 Ov4 - rozšírenie múzea, parkovanie Dolná Dolina 0,43 
Technická vybavenosť   
 Tv1 - čistička odpadových vôd Dolná Dolina - 
 Tv2 - čistička odpadových vôd Majeríčky - 
 Tv3 - čistička odpadových vôd Podzámok - 
 Tv4 - čistička odpadových vôd Horná Dolina - 
 Tv5 - verejné kompostovisko Svrčkov Jarok 0,21 
 Tv6 - verejné parkovisko Podzámok 0,31 
Plochy výroby   
 Vp1 - remeselná výroba, sklady Lom 0,49 
Zeleň verejná   
 Zv1 Park v Podzámku 0,40 
Zeleň verejná - cintorínov   
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 Zc1 Dolná Dolina 0,27 
 Zc2 Podzámok 0,23 
Šport   
 Šp1 Majeríčky 1,16 
 Šp2 Podzámok 1,69 
 
Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
 
Požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch 
dokumentácie pre (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.): 
 
- stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie 
- byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- stavbu rodinného domu, ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou 
- stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou 
 

Zároveň musí byť zabezpečený prístup do každej vyššie uvedenej stavby, miestna komunikácia 
a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. 

Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných predpisov a noriem 
(Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške). 

 
Nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 1/2013 sú označené podľa typu novej funkcie 

a poradového čísla nasledovne: 
 
Bx1, Bx2 bývanie zmiešané v rodinných domoch (samostatne stojacich aj združených) a  

 nízkopodlažných bytových domoch 
Bz1, Bz2 bývanie zmiešané v rodinných domoch (samostatne stojacich aj združených) a

 nízkopodlažných bytových domoch 
 

Regulatívy funkčného využitia pre nové rozvojové plochy bývania "Zmien a doplnkov 1/2013" 
 

Regulatívy platia pre nové rozvojové plochy Bx1, Bx2, Bz1, Bz2, určené na rozvoj obytnej 
funkcie charakteru bývania zmiešaného v rodinných domoch (samostatne stojacich aj združených) a 
nízkopodlažných bytových domoch. 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie 
Doplnkové funkčné využitie: 
občianska vybavenosť základná (služby, maloobchodné prevádzky) 
výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR 
 SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v 
 znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov. 
 
Prehľad hlavného funkčného využitia pre nové rozvojové plochy 
 Označenie rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha 

Bývanie zmiešané v rodinných a nízkopodlažných bytových domoch   

 Bx1 Majeríčky I 1,25 
 Bx2 Majeríčky II 1,75 
 Bz1 Majeríčky III 0,31 
 Bz2 Majeríčky IV  0,51 
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Nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018 sú označené podľa typu novej funkcie 

a poradového čísla nasledovne: 
 
Br7, Br8 bývanie v rodinných domoch (samostatne stojacich aj združených-dvojdomy) 
Rb5 bývanie v rekreačných domoch (samostatne stojacich)  
Bh1, Bh2, Bh3  bývanie v rodinných domoch  so súkromným hospodárstvom (usadlosti) 
Zc1  verejná zeleň - cintorín 
Zz1  súkromná zeleň - záhrady 
Tv7  technická vybavenosť - zberný dvor triedeného odpadu 
Zs1, Zs2 súkromná zeleň – ovocné sady 
Šp3 cvičisko miestneho dobrovoľného hasičského zboru 
 
 

Regulatívy funkčného využitia pre nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018" 
 

Regulatívy platné pre nové rozvojové plochy Br7, Br8, Rb5 určené na rozvoj obytnej funkcie 
charakteru bývania v samostatne stojacich rodinných domoch : 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie v rodinných domoch 
Doplnkové funkčné využitie: 
drobná občianska vybavenosť - základná (služby, maloobchodné prevádzky) 
výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
bývanie v bytových domoch 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR 
 SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v 
 znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov. 
 

Regulatívy platné pre nové rozvojové plochy Bh1, Bh2, Bh3 určené na rozvoj funkcie 
charakteru bývania v samostatne stojacich rodinných domoch s hospodárskou funkciou (usadlosti): 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie v rodinných domoch 
výroba a podnikateľské aktivity – menšie remeselno-výrobné prevádzky, drobná poľnohospodárska 
výroba (drobnochov, spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod. za účelom predaja koncovým 
spotrebiteľom)  
Doplnkové funkčné využitie: 
drobná občianska vybavenosť - základná (ubytovanie, maloobchodné prevádzky) 
verejná a vyhradená zeleň, 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
bývanie v bytových domoch 
výroba – veľkovýroba priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR 
 SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v 
 znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov. 
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Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Zc1 určené na rozšírenie cintorína: 
 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
 cintorín 
Doplnkové funkčné využitie: 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
plochy statickej dopravy 
drobné objekty slúžiace výlučne na obsluhu a prevádzku cintorína 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 

Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Zz1 - súkromná zeleň-záhrady: 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
 izolačná zeleň v ochrannom pásme cintorína s individuálnym hospodárskym využitím ako produkčná 
alebo okrasná záhrada 
Doplnkové funkčné využitie: 
plochy statickej dopravy 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
drobné objekty pre individuálnu rekreáciu a uskladnenie náradia (max. 25m2) 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 

Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Tv7 
- technická vybavenosť-zberný dvor triedeného odpadu: 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
stavby a zariadenia technickej vybavenosti  
plochy statickej dopravy 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 

Regulatívy platné pre nové rozvojové plochy Zs1 a Zs2 - súkromná zeleň – ovocné sady: 
 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
Zeleň sadov 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie súvisiace s drobnou poľnohospodárskou výrobou 
(spracovaním poľnohospodárskych produktov a pod. za účelom predaja koncovým spotrebiteľom)  
objekty slúžiace výlučne pre obsluhu a prevádzku hospodárstva (oplotenie a pod.) 
prvky drobnej architektúry informačného charakteru slúžiace na podporu agroturistiky a cestovného 
ruchu 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 
Regulatívy funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby: 
 
Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Šp3 - cvičisko miestneho dobrovoľného hasičského zboru: 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
šport - cvičná plocha miestneho dobrovoľného hasičského zboru 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
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Regulatívy platné pre existujúce plochy územia s obmedzenou stavebnou činnosťou : 
 

V záujmovom území navrhovanej vodnej nádrže, definovanom ako „územie s obmedzenou 
stavebnou činnosťou“, nebude povolené rozširovanie stavebnej činnosti o novostavby, dostavby 
a prístavby, pričom sa povolia len rekonštrukcie a stavebné úpravy jestvujúcich objektov). Funkčné 
využitie existujúcich stavieb ostane bez možnosti jej zmeny. 
 
 
Prehľad hlavného funkčného využitia pre nové rozvojové plochy 
 
 Označenie rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha 

   
 Br7 bývanie v trvalo obývaných  rodinných domoch „Za Drieňovým vrškom I“ 1,33 
 Br8 bývanie v trvalo obývaných rodinných domoch „Biely majer“ 0,75 

 Rb5 bývanie v rekreačných domoch „Za Drieňovým vrškom II“ 0,68 
 Bh1 bývanie v rodinných domoch s hospodárstvom „Za Drieňovým vrškom III“ 0,70 
 Bh2 bývanie v rodinných domoch s hospodárstvom „Šijanský I“ 0,91 

 Bh3 bývanie v rodinných domoch s hospodárstvom „Varsíkovci I“ 0,74 

 Zc1 rozšírenie cintorína  m. č. Dolná Dolina 0,52 

 Zz1 súkromná zeleň – záhrady v ochrannom pásme cintorína „Biely majer II“ 0,80 

 Tv7 technická vybavenosť - zberný dvor triedeného odpadu m. č. Dolná Dolina 0,08 

 Zs1 súkromná zeleň – ovocné sady „Šijanský II“ 1,32 

 Zs2 súkromná zeleň – ovocné sady „Šijanský III“ 1,06 

 Šp3 cvičisko miestneho dobrovoľného hasičského zboru bez názvu 0,47 

 

2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou 
infraštruktúrou, výroby, rekreácie a športu 

 
2.7.1 Bývanie 
 

Bývanie je v riešenom území hlavnou funkciou. Prevláda tradičná zástavba samostatne 
stojacich rodinných domov, pričom ojedinele sa vyskytujú aj iné formy zástavby (bytové domy).V 
rodinných domoch sa koncentruje 95,2% z celkového počtu bytov, zvyšok pripadá na dva bytové domy, 
lokalizované v osade Majeríčky 4,4% a ostatné budovy 0,4%. 

Priemerný počet obyvateľov na 1 byt dosahuje hodnotu 2,92, čo je mierne pod priemerom SR. 
Podiel neobývaných bytov predstavuje 35,0 %. Ide hlavne o bytový fond uvoľnený pre rekreačné účely 
23,64%, časť bytov je neobývaná z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu 5,98%. 

 
Domy, byty a ukazovatele bývania     

Počet Rodinné Bytové Ostatné 
Domový 
fond 

  domy domy budovy spolu 
 Domov spolu 337 2 3 342 
  Trvale obývaných domov 216 2 1 219 
  Neobývaných domov 121 0 2 123 
   z toho: určených na rekreáciu 83 0 0 83 
 Bytov spolu 338 10 3 351 
   v tom: trvale obývané 217 10 1 228 
          v % 95.2 4.4 0.4 100 
          neobývané 121 0 2 123 
          neobývané, určené na rekreáciu 83 0 0 83 
          neobývané, nespôsobilé na bývanie 19 0 2 21 
 Bývajúcich osôb 629 33 4 666 
 Počet osôb na 1:  byt 2.9 3.3 4 2.92 
 Obytná plocha bytu v m2 11 155 498 27 11 680 
 Celková plocha bytu v m2 17 796 704 33 18 533 
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 Priemerný počet:         
     - m2 obytnej plochy na 1 byt 51.4 49.8 27 51.2 
     - m2 celkovej plochy na 1 byt 82 70.4 33 81.3 
     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 17.7 15.1 6.8 17.5 
     - obytných miestností na 1 byt 3.04 3.1 2 3.04 

 
Z analýzy vývoja počtu obyvateľov v posledných rokoch vyplýva stagnovanie počtu 

obyvateľstva, vyplývajúce z rôznych faktorov, najmä z nedostatku pracovných príležitostí, za ktorými 
obyvateľstvo dochádza do Myjavy a Senice a odchodom najmä mladej časti populácie do miest. 
Územie má však obrovský potenciál v oblasti rekreačného bývania, o ktoré je v súčasnosti veľký 
záujem.  

Pre rozvoj obytnej funkcie bývania v rodinných domoch vymedzuje územný plán obce rozvojové 
plochy Br1-Br6. Z toho plocha Br1-v je z hľadiska časovej koordinácie výstavby určená ako výhľadová. 
Väčšina parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov sa nachádza mimo zastavaného územia obce.  
 

Prírastok bytového fondu na základe nových rozvojových plôch a predpokladanej intenzifikácie 
zástavby v rámci zastavaného územia obce je pre jednotlivé etapy stanovený nasledovne: 
 
 Ozn. Rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha Počet 

 byt.jednotiek 
Bývanie v rodinných domoch    
 Br1 Horná Dolina 2,51 25 
 Br1-v Horná Dolina – výhľad 2,57 24 
 Br2 Majer 1,35 14 
 Br3 Liškovci 1,30 16 
 Br4 Podzámok 1,40 12 
 Br5 Pod hradom 0,27 4 
 Br6 Majerické vŕšky 1,13 12 
Bývanie v bytových domoch    
 Bb1 Lokalita pri novom ihrisku 0,18 6 
Bývanie s rekreačnou funkciou    
 Rb1 Nečasovci, Kubíčkovci 2,72 25 
 Rb2-v Pod Lipčajkami 5,20 50 
 Rb3 Svrčkov Jarok – sad 1,79 16 
 Rb4 Drinovci 1,67 18 
 

Navrhnuté rozvojové plochy majú kapacitu 89 bytových jednotiek v návrhu a 24 bytových 
jednotiek vo výhľade . Do prírastku bytového fondu sa ráta aj s bývaním rekreačného charakteru, ktoré 
však namá vplyv na zvýšenie počtu obyvateľov nakoľko štatisticky sa jedná o neobývané byty 
vyčlenené na rekreačnú funkciu. Uvažovaný prírastok bytového fondu potom znamená nasledovný 
prírastok počtu obyvateľov do roku 2030: 
 
645 + ( 89 x 3,5) =  645 + 311 = 956 
vo výpočte nie je uvažované s úbytkom bytového fondu (odpad, zmena funkcie, zníženie obložnosti). 
 

„Zmeny a doplnky č. 1/2013" navrhujú nové rozvojové plochy  Bx1, Bx2 Bz1, Bz2,  (nad rámec 
plôch schválených v platnej ÚPD), kde sa uvažuje s funkciou „obytné územie“. Tieto rozvojové plochy 
umožnia podmienky pre výstavbu cca 42 rodinných domov a cca 6 bytových domov s cca 38 bytmi. 
Spolu prírastok bytových jednotiek je 80 b. j. 
 
Prehľad hlavného funkčného využitia pre nové rozvojové plochy 
 Označenie rozvojovej plochy / popis 

hlavnej funkcie 
Názov lokality  Výmera 

v ha 
Predpokladaný (orientačný) počet 
 byt. jednotiek 

Bývanie zmiešané v rodinných. a nízkopodl. 
bytových domoch 

   

 Bx1 Majeríčky I 1,25 26 (z toho 12 v bytových domoch) 
 Bx2 Majeríčky II 1,75 36 (z toho 16 v bytových domoch) 
 Bz1 Majeríčky III 0,31   7 (z toho 5 v bytovom dome) 
 Bz2 Majeríčky IV 0,51 11 (z toho 5 v bytovom dome) 
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„Zmeny a doplnky č. 2/2018" navrhujú nové rozvojové plochy  Br7, Br8 Rb5, Bh1, Bh2, Bh3 
(nad rámec plôch schválených v platnej ÚPD), kde sa uvažuje s funkciou „obytné územie“. Tieto 
rozvojové plochy umožnia podmienky pre výstavbu cca 25 rodinných domov.  
 
Prehľad hlavného funkčného využitia pre nové rozvojové plochy 
 
 Označenie rozvojovej plochy / popis hlavnej 

funkcie 
Názov lokality  Výmera 

v ha 
Predpokladaný 
(orientačný) 
počet 
 byt. jednotiek 

    
 Br7 bývanie v trvalo obývaných  rodinných domoch „Za Drieňovým vrškom I“ 1,33 5 
 Br8 bývanie v trvalo obývaných rodinných domoch „Biely majer“ 0,75 10 
 Rb5 bývanie v rekreačných domoch „Za Drieňovým vrškom II“ 0,68 3 
 Bh1 bývanie v rodinných domoch s hospodárstvom „Za Drieňovým vrškom III“ 0,70 2 
 Bh2 bývanie v rodinných domoch s hospodárstvom „Šijanský I“ 0,91 2 
 Bh3 bývanie v rodinných domoch s hospodárstvom „Varsíkovci I“ 0,74 3 

 
2.7.2 Občianske vybavenie a sociálna infraštruktúra 
 

Vzhľadom na rozsah a rozmiestnenie zástavby sa v danom území nachádza obmedzené 
množstvo občianskej vybavenosti, regulovanej iba na základné služby. Obecný úrad je situovaný 
v najkompaktnejšej zástavbe v Dolnej Doline, ktorá je administratívnym centrom celého katastra obce. 
V jeho tesnej blízkosti je poštový úrad a stará budova kultúrneho domu. V bývalom Zborovom ev. dome 
funguje malá jedáleň - vývarovňa. Pri OÚ úspešne pôsobia dva dobrovoľné požiarne zbory, a to v 
častiach Dolná Dolina a Horná Dolina. V časti Majer sa nachádza múzeum historickej 
poľnohospodárskej techniky. Osada Podzámok disponuje kultúrnym domom s kapacitou 120 miest 
spolu s malým amfiteátrom. 

V obci sa nenachádza ani neprevádzkuje materská ani základná škola. Deti predškolského 
veku v počte 15 chodia do Sobotišťa. To isté platí aj pre žiakov, ktorí taktiež dochádzajú do základnej 
školy v Sobotišti (ročníky1-9) v počte 40. Stredné školstvo sa nachádza v Senici. 
 Chýbajú aj zariadenia zdravotnej starostlivosti. Najbližšie obvodné zdravotné stredisko sa 
nachádza v obci Sobotište a najbližšia poliklinika v Senici.  
 Občianska vybavenosť duchovnej starostlivosti chýba. Veriaci v Podbranči tvoria fíliu, ktorá patrí 
k ev.cirk. zboru a.v. v Sobotišti, kde je i kostol. V obci Podbranč sú len dve malé zvonice a to v časti 
Dolná Dolina a v osade Podzámok. Plochy cintorínov sú dve a to v Dolnej Doline spolu s domom 
smútku a na Podzámku pod hradom. Na obidvoch spomenutých cintorínoch sa pochováva. 
 

V rámci obchodu a služieb sa v obci nachádzajú viaceré drobné podnikateľské subjekty, 
prevádzkujúce obchody s potravinárskym a zmiešaným tovarom. K najvýznamnejším patria malé 
potraviny v Dolnej Doline, Majeríčkach a Podzámku. Popri nich sa vyskytujú aj malé pohostinstvá. 
Kapacitne väčšou prevádzkou umožňujúcou aj organizovanie menších podujatí s malým amfiteátrom je 
zariadenie v Podzámku vo vstupnej časti osady. 

 
V území sa neprevádzkuje žiadne zariadenie charakteru prechodného ubytovania (penzión). 

Ubytovanie je možné na súkromí v niektorých rodinných domoch. Širšie spektrum zariadení občianskej 
vybavenosti je dostupné v Senici a Myjave. 

 
Podnikateľské subjekty pôsobiace v obci: 

por.č. názov adresa popis činnosti 
1. Roľnícke družstvo 

Podbranč 
 poľnohospodárska a živočíšna výroba, ťažba 

kameňa, stavebná prevádzka 
2. Ranox, s.r.o. Podbranč č.166 drevovýroba 
3. Eduard Varsík Podbranč č.6 pálenica 
4. Stolárstvo Jankových Podbranč č.85 drevovýroba 
5. Jana Jankovýchová Podbranč č.85 potraviny a rozličný tovar - predajňa 
6. Milada Gažová Podbranč č.212  potraviny a rozličný tovar, pohostinstvo 
7. Igor Mihalovič Podbranč č.325 pohostinstvo 
8. OZ Ochranár Podbranč č.186 ochrana prírody a kultúrneho dedičstva 
9. Ing. Dušan Praženka Podbranč č.186 súkromne hospodáriaci roľník 
10. Ivan Hudec Podbranč č.45 súkromne hospodáriaci roľník 
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Organizačná štruktúra hospodárstva 

 

Názov ukazovateľa Rok 2003 Rok 2004 

Subjekty vedené v Registri organizácií                            23 28 

Právnické subjekty spolu                                          4 5 

Podniky                                                           1 1 

Družstvá                                                          1 1 

Neziskové organizácie - spolu                                     3 4 

Neziskové organizácie - rozpočtové                                0 1 

Neziskové organizácie - ostatné                                   3 3 

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - spolu             19 23 

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - živnostníci       14 18 

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri -slobodné povolania 1 1 

Fyz.os.nezap. v obchod. registri -samostatne hospodáriaci roľníci 4 4 

Počet podnikov v súkromnom sektore - spolu                        22 1 

Počet podnikov v súkromnom sektore - družstevnom vlastníctve      1 1 

Počet podnikov vo verejnom sektore                                1 0 
 

 Nové rozvojové plochy nadväzujú na existujúcu štruktúru občianskej vybavenosti. Tri lokality 
Ov1-3 predstavujú drobný obchod a služby v osadách Dolná Dolina, Majeríčky a Podzámok. Rozvojová 
plocha Ov4 rozširuje plošnú výmeru múzea historickej poľnohospodárskej techniky pre účely ďalšieho 
rozvoja a vytvorenia plôch parkovania pre túto prevádzku. Okrem toho môžu drobné zariadenia 
občianskeho vybavenia (obchod, služby) vznikať aj v rámci územia s prevládajúcou obytnou funkciou, 
čo pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré územný plán obce stanovuje pre navrhované rozvojové 
plochy a existujúcu zástavbu. 
 
2.7.3 Výroba 

2.7.3.1 Poľnohospodárska výroba 

 
V obci pôsobí poľnohospodársky podnik:  Podbranč, Roľnícke družstvo. Patria k nemu tri 

kompaktné celky. Prvý z nich je situovaný pri ceste II. triedy, v úseku medzi Majeríčkami a Hornou 
Dolinou a predstavuje chov hovädzieho dobytka. Druhý areál medzi Majeríčkami a Dolnou Dolinou je 
mechanizačným dvorom a centrom správy. Tretí areál v Svrčkovom Jarku je z väčšej časti nevyužitý. 
Chovajú sa tu ošípané. Objekty bývalých kravínov v časti Podzámok sa nevyužívajú. V návrhu sa počíta 
s ich revitalizáciou a pretvorením na farmu agroturistického charakteru. 
 
Stavy hospodárskych zvierat k 31.08.2007 
Druh HZ Počet v ks 
Ošípané vo výkrme nad 50 kg 0 
HD od 6 mes. do 1 roka veku 100 
HD nad 1 rok do 2 rokov veku 229 
Kravy dojné 190 
 
Úžitkovosť kráv /priemer za rok 2006/ 
- denná : 19 litrov 
- ročná : 6942 litrov 
  
Kapacitné údaje rozdelenia poľnohospodárskej pôdy hospodárenia v rámci štyroch katastrálnych území 
v roku 2006: 
Poľnohospodárska pôda: 971,82 ha 
Orná pôda : 635,03 ha 
TTP : 336,79 ha 
Počet zamestnancov : ženy 12 ks 
 Muži 42 ks 
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Pôda 

Druh pozemku 
Kataster 

Podbranč Sobotište Kunov Prietrž 
Orná pôda /ha/ 483,50 68,29 34,25 48,99 
TTP /ha/ 319,56 7,69 9,54 0 
 
Osevný postup /2005,2006/ 

Plodina 
Výmera v ha Výnosy z ha 

2006 2005 2006 2005 
Pšenica ozimná 153,71 156,79 3,94 4,10 

Raž ozimná 0 28,96 0 4,20 
Jačmeň ozimný 38,52 59,66 1,66 4,10 
Jačmeň jarný 95,29 93,19 1,37 2,30 
Repka olejná 26,87 0 1,68 0 

Slnečnica 71,84 73,29 1,71 2,51 
Sója 16,00 0 2,10 0 
VRK 86,35 75,08 4,65 5,61 

Kukurica na zrno 0 31,27 0 5,90 
Kukurica na siláž 113,66 74,90 18,41 36,14 
Miešanka jarná 30,33 35,82 9,02 10,04 

Záhumienky 2,46 5,66 0 0 
 
 V návrhu sa z rozširovaním existujúcich plôch poľnohospodárskej výroby neuvažuje. Návrh 
ekostabilizačných opatrení je podrobne popísaný v kapitole 2.11 – Návrh ochrany prírody a tvorby 
krajiny. 

2.7.3.2 Lesné hospodárstvo 

 
Hospodárenie v lesoch prebieha podľa platného lesného hospodárskeho plánu. Celková 

výmera LPF je 2457046m2.  Lesy pokrývajú v súčasnosti len zhruba 17 % územia a Súvislé lesné 
porasty rastú najmä na východnej a juhovýchodnej a východnej hranici plochy obce Podbranč, taktiež 
povodie rieky Myjava pokrýva drevná zeleň. Porasty sú tvorené najmä dubom a hrabom, vo vyšších 
polohách s prevahou buka, čo odpovedá potenciálnej vegetácii.  

V návrhu sa so záberom LPP neuvažuje. 

2.7.3.3 Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo 

 
Nepoľnohospodárske výrobné aktivity realizuje v obci väčší počet drobných podnikateľov 

a živnostníkov. Medzi významnejšie výrobné podniky v obci patria dve drevospracujúce prevádzky 
malého rozsahu. Prvá v Majeríčkach a druhá vo Svrčkovom Jarku. V polohe u Varsíkov je súkromná 
pálenica. Stavebné dvory ani objekty skladového hospodárstva sa v obci nenachádzajú. 

Územný plán obce vymedzuje iba jednu novú plochu pre lokalizáciu nerušivej priemyselnej 
výroby. Rozvojová plocha Vp1 nadväzuje na existujúci dvor mechanizácie a správy RD Podbranč 
v polohe medzi osadami Majeríčky a Dolná Dolina.  
 
2.7.4 Rekreácia a šport 

2.7.4.1 Rekreácia 

 
 Rekreačný a turistický potenciál daný prírodnými a civilizačnými danosťami, väzbami na 
susedné územia v obci Podbranč v súčasnosti nie je využívaný. V obci sa nenachádzajú žiadne 
zariadenia cestovného ruchu a rekreácie. Ubytovanie je možné na súkromí v niektorých rodinných 
domoch. Zatiaľ pasívnym prvkom je areál zrúcaniny hradu Branč, ktorý však tvorí základný kameň 
a opodstatnenie budovania zariadení cestovného ruchu najmä v tejto lokalite katastra, v osade 
Podzámok. 
 Návrhové plochy môžeme v zásade rozdeliť na dve skupiny. Prvá skupina predstavuje 
rozvojové plochy charakteru rekreačného bývania v rodinných domoch, po ktorom je v súčasnosti veľký 
záujem a vytvára základ predpokladu rozvoja rekreácie a turizmu v katastri obce. Jedná sa o rozvojové 
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plochy Rb1-4, pričom s rozvojovou plochou Rb2-v sa ráta ako výhľadovou, nakoľko ide o plochu 
väčšieho rozsahu, vyplývajúcej najmä z podmienky vybudovania vodnej nádrže Prietrž.  
 
Kapacity jednotlivých rozvojových plôch uvádza tabuľka: 
 
 Ozn. Rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha Počet 

 byt.jednotiek 
Bývanie s rekreačnou funkciou    
 Rb1 Nečasovci, Kubíkovci 2,72 25 
 Rb2-v Pod Lipčajkami 5,20 50 
 Rb3 Svrčkov Jarok – sad 1,79 16 
 Rb4 Drinovci 1,67 18 
 
 K druhej skupine rozvojových plôch patria rekreačné zariadenia charakteru občianskej 
vybavenosti. Ich poloha je výhradne situovaná v osade Podzámok, v ktorej sa v návrhu počíta ako 
z hlavným ťažiskom rekreácie a turizmu. Táto osada je v ÚPN VÚC Trnavského kraja definovaná ako 
sídlo s rekreačnou funkciou, čo návrh územného plánu obce plne podporuje. V rozvojových plochách 
Re1-4 sú navrhnuté funkcie ako drobná hotelová prevádzka, penzión, relaxačné centrum alebo škola 
v prírode. V rozvojovej ploche Re2 je možné vybudovať agroturistický areál, ktorý by vlastne 
zrevitalizoval súčasné chátrajúce budovy bývalých kravínov a seníkov. Kapacity jednotlivých 
rozvojových plôch uvádza tabuľka: 
 
 Ozn. Rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha 
Rekreácia   
 Re1 - hotel, penzión, šport, relaxačné centrum Podzámok  1,49 
 Re2 - agroturistická farma Podzámok  0,97 
 Re3 - penzión Podzámok 0,28 
 Re4 - škola v prírode Podzámok  0,58 
Rekreácia spolu :  3,32 

2.7.4.2 Zariadenia športu 

 
 Jediným zariadením športu v katastri obce je futbalové ihrisko v lokalite Dolné Lúky – 
U Hulkovcov pri rieke Myjava. V návrhu sa prekladá do urbanizovanejšej časti katastra, do osady 
Majeríčky, kde spolu s nadväznosťou na súvisiace zariadenia občianskej vybavenosti vytvorí 
kompaktnejší celok a podporí urbanizáciu v tejto osade, ktorá je v podstate vstupnou časťou do centra 
katastra obce. Pôvodné umiestnenie nevyhovuje aj vzhľadom na polohu v zaplavovanom území rieky 
Myjavy, z hľadiska pešej dostupnosti z ťažiskových osád obce ako aj kvôli plánovanej výstavbe vodnej 
nádrže Prietrž.  Súčasťou novej rozvojovej plochy (Šp1) je aj jedno alebo dve multifunkčné ihriská spolu 
s adekvátnou plochou pre statickú dopravu. Druhou návrhovou plochou v osade Podzámok je stanový 
tábor (Šp2). 
 
 Ozn. Rozvojovej plochy / popis hlavnej funkcie Názov lokality  Výmera v ha 
Šport   
 Šp1 – futbalový areál Majeríčky 1,16 
 Šp2 – stanový tábor Podzámok 1,69 
 

2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce  

2.8.1 Hranica katastrálneho územia obce 
 

V riešenom území obce sa nachádzajú dve katastrálne územia. K.ú. Podbranč je celé  v rámci 
riešeného územia. Časť k.ú Kunov, ktoré z väčšej časti pripadlo mestu Senica, sa nachádza 
v juhozápanej časti územia a je súčasťou obce Podbranč. V procese spracovania ÚPN obce nebolo 
požadované a nebola ani vyvolaná potreba riešiť zmenu súčasnej hranice týchto dvoch katastrálnych 
území riešeného územia obce.  
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2.8.2 Úpravy hranice zastavaného územia obce 
 
 V súčasnosti je zastavané územie obce vymedzené hranicou zastavaného územia obce k r. 
1989. Zastavané územie tvorí deväť samostatných celkov : 
 
-Podzámok 
-Dolná Dolina 
-Horná Dolina 
-Svrčkov Jarok 
-Majeríčky 
-Matúšovci 
-Hulkovci 
-Nečasovci 
-Varsíkovci 
 
Ostatné osady nemajú určenú hranicu zastavaného územia : 
 
-Dolní Kutálkovci 
-Pláňava 
-Tománovci 
-Gažovci 
-Durgalovci 
-Gabrielovci 
-Hrubá Hydlička 
 
 V súvislosti s návrhom nových rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného 
územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a 
ostatným územím obce) pre všetky osady. Navrhovaná hranica kopíruje pôvodnú hranicu a naviac 
zahŕňa územie nových rozvojových plôch. Územia pre novú zástavbu sú vymedzené v grafickej časti 
ako rozvojové plochy. V grafickej časti (komplexný urbanistický návrh) je vyznačená aj navrhovaná 
hranica pre rozšírenie zastavaného územia pre všetky osady obce Podbranč. Niektoré osady obsahujú 
parcely s lokalizáciou v zastavanom území, avšak bez určenia hranice zastavaného územia. Ostatné 
osady, umiestnené v extraviláne, majú parcely vykázané ako umiestnené v mimo zastavaného územia 
obce. V návrhu sa ráta aj so začlenením týchto existujúcich osád do zastavaného územia obce a určiť 
im hranice zastavaného územia.  
 
Rekapitulácia prírastku zastavaného územia podľa rozvojových plôch 
 
 Ozn. Rozvojovej plochy Názov lokality  Prírastok 

ZÚ v ha 
Poznámka 

Bývanie v rodinných domoch  návrh  
 Br1 Horná Dolina 2,59 mimo súčasného ZÚ 
 Br1-v Horná Dolina – výhľad 2,57 mimo súčasného ZÚ 
 Br2 Majer 1,11 časť v rámci existujúceho ZÚ 
 Br3 Liškovci 1,11 časť v rámci existujúceho ZÚ 
 Br4 Podzámok 1,59 mimo súčasného ZÚ 
 Br5 Pod hradom 0,27 mimo súčasného ZÚ 
 Br6 Majerické vŕšky 1,14 mimo súčasného ZÚ 
Bývanie v bytových domoch    
 Bb1 Lokalita pri novom ihrisku 0,18 mimo súčasného ZÚ 
Bývanie s rekreačnou funkciou    
 Rb1 Nečasovci, Kubíkovci 2,72 mimo súčasného ZÚ 
 Rb2-v Pod Lipčajkami - mimo súčasného ZÚ, 
 Rb3 Svrčkov Jarok – sad - v rámci existujúceho ZÚ 
 Rb4 Drinovci 1,67 mimo súčasného ZÚ 
Rekreácia    
 Re1 Podzámok  1,49 mimo súčasného ZÚ 
 Re2 Podzámok  - v rámci existujúceho ZÚ 
 Re3 Podzámok 0,28 mimo súčasného ZÚ 
 Re4 Podzámok  0,58 mimo súčasného ZÚ 
Občianska vybavenosť    
 Ov1  Dolná Dolina - v rámci existujúceho ZÚ 
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 Ov2 Podzámok 0,88 mimo súčasného ZÚ 
 Ov3 Majeríčky 0,17 mimo súčasného ZÚ 
 Ov4 Dolná dolina - Majer 0,69 mimo súčasného ZÚ 
Technická vybavenosť    
 Tv1 Dolná Dolina -  
 Tv2 Majeríčky -  
 Tv3 Podzámok -  
 Tv4 Horná Dolina -  
 Tv5 Svrčkov Jarok - v rámci existujúceho ZÚ 
 Tv6 Podzámok 0,31 mimo súčasného ZÚ 
Plochy výroby    
 Vp1 Lom - mimo súčasného ZÚ 
Zeleň verejná    
 Zv1 Park v Podzámku 0,40 mimo súčasného ZÚ 
Zeleň verejná - cintorínov    
 Zc1 Dolná Dolina 0,27 mimo súčasného ZÚ 
 Zc2 Podzámok 0,23 mimo súčasného ZÚ 
Šport    
 Šp1 Majeríčky 1,16 mimo súčasného ZÚ 
 Šp2 Podzámok 1,69 mimo súčasného ZÚ 
Ostatné územie    
 Majeríčky  0,43 mimo súčasného ZÚ 
 Dolní Kutálkovci  1,81 mimo súčasného ZÚ 
 Horná Dolina – Pláňava  1,81 mimo súčasného ZÚ 
 U Gažov  2,80 mimo súčasného ZÚ 
 Prívrat  0,73 mimo súčasného ZÚ 
 Varsíkovci  1,03 mimo súčasného ZÚ 
Prírastok ZÚ v ha celkom  31,71 mimo súčasného ZÚ 

 
V súvislosti s návrhom nových rozvojových plôch v "Zmenách a doplnkoch 1/2013 ÚPN-O 

Podbranč" sa vymedzí nová hranica zastavaného územia obce, miestnej časti "Majeríčky" (hranica 
medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím 
obce) pre navrhované lokality . Navrhovaná hranica kopíruje pôvodnú hranicu a navyše zahŕňa územie 
nových rozvojových plôch. Územia pre novú zástavbu sú vymedzené v grafickej časti ako rozvojové 
plochy. V grafickej časti (komplexný urbanistický návrh) je vyznačená aj navrhovaná hranica pre 
rozšírenie zastavaného územia.   
 
Rekapitulácia prírastku zastavaného územia podľa rozvojových plôch 
 Označenie rozvojovej plochy Názov lokality  Prírastok 

ZÚ v ha 
Poznámka 

Bývanie zmiešané v rodinných a 
nízkopodlažných bytových domoch 

 návrh  

 Bx1 Majeríčky I 1,25 mimo súčasného ZÚ 
 Bx2 Majeríčky II 1,75 mimo súčasného ZÚ 
 Bz1 Majeríčky III 0,31 mimo súčasného ZÚ 
 Bz2 Majeríčky IV 0,51 mimo súčasného ZÚ 
Prírastok ZÚ v ha celkom  3,82 mimo súčasného ZÚ 

 
V súvislosti s návrhom nových rozvojových plôch v "Zmenách a doplnkoch 2/2018 ÚPN-O 

Podbranč" sa navrhuje rozšíriť zastavané územie obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím 
obce a ostatným územím obce) o nové hranice zastavaného územia obce, ktoré vymedzujú navrhované 
lokality (hranica medzi územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce) . Navrhovaná hranica 
kopíruje pôvodnú hranicu a navyše zahŕňa územie nových rozvojových plôch. Navrhovaná hranica pre 
rozšírenie zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti (komplexný urbanistický návrh).  
 
Rekapitulácia prírastku zastavaného územia podľa rozvojových plôch 
 Označenie rozvojovej plochy Názov lokality  Prírastok ZÚ 

v ha 
Poznámka 

 Br7 „Za Drieňovým vrškom I“ 1,33 mimo súčasného ZÚ 
 Br8 „Biely majer“ 0,75 mimo súčasného ZÚ 
 Rb5 „Za Drieňovým vrškom II“ 0,68 mimo súčasného ZÚ 
 Bh1 „Za Drieňovým vrškom III“ 0,70 mimo súčasného ZÚ 
 Bh3 „„Varsíkovci I“ 0,74 Mimo súčasného ZU 
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 Zc1 rozšírenie cintorína v m. č. 
„Dolná dolina“ 

0,52 mimo súčasného ZÚ 

 Zz1 „Biely Majer II“ 0,80 mimo súčasného ZÚ 
Prírastok ZÚ v ha celkom  5,80 mimo súčasného ZÚ 

 

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa 
osobitných predpisov 

 
V riešenom území je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma: 
 
Vodné hospodárstvo 
 
- v zmysle ust. § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č.211/2004 Z.z. je potrebné 

rešpektovať a zachovať 10,0 m obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov od brehovej čiary 
toku rieky Myjava a 5,0 m obojstranne od všetkých prítokov Myjavy a ostatných potokov. Uvedené 
ochranné pásma sa vzťahujú na celú dĺžku vodných tokov, t.j. ako v extraviláne, tak aj v intraviláne 
obce. 

 
- do vymedzeného územia pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru 

vrátane zariadení, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky 
obhospodarovať. - pobrežné pozemky v rozsahu ochranného pásma musia byť prístupné (bez 
trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu vodného toku a povodia za účelom vykonávania jeho 
povinností, vyplývajúcich z vodného zákona (ust. §48). 

 
- všetky stavebné aktivity v kontakte s uvedenými tokmi, resp. vo vymedzenom pobrežnom pozemku 

treba konzultovať so správcom vodného toku a povodia, t.j. SVP, š.p., OZ Bratislava 
 
- križovanie technickej infraštruktúry s vodným tokom musí byť riešené podľa STN 736822. 
 
- okolo odvodňovacích kanálov je ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary po oboch stranách toku. 
- okolo krytých odvodňovacích kanálov je ochranné pásmo 5 m od osi po oboch stranách kanála. 
 
Doprava  
 
- ochranné pásmo štátnej cesty II. triedy v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. (Cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie 
- ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. (Cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 20 m od osi komunikácie 
- ochranné pásmo miestnej komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. (Cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 15 m od osi komunikácie 
 
Vodovody 
 
- ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia, priemeru 
DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia 

 
Elektrické vedenia 
 
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia ( v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení iných zákonov, § 43) je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí: 

 
- od 1 kV do 35 kV vrátane 

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m,  
  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 

- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
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- od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
- od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
- nad 400 kV 35 m. 

 
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením 

je zakázané: 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou 
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 

presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia 

- vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť 
prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch 
stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje 
od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na 
vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu) 

 
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia ( v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení iných zákonov, § 43) je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od 
krajného kábla. Táto vzdialenosť je: 

 
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 
- 3 m pri napätí nad 110 kV 

 
- v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 

zakázané: 
 

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažné 
mechanizmy 

- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné 
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 

 
- ochranné pásmo elektrickej stanice ( v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení iných zákonov, § 43) 
 

- vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú 
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice 

- vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené 
vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice 

- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení 

- v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená 
bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice 

 
Telekomunikácie 
 
- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v 

zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení technického 
vybavenia.  
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Pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, kanalizácie, areálov poľnohospodárskej výroby, cintorínov 
 
- ochranné pásma pre ČOV v zmysle STN 75 6401 nie sú stanovené, ale sú doporučené minimálne 
vzdialenosti  súvislej bytovej výstavby  od ČOV. Je to minimálne 25 m od areálu ČOV- keď je ČOV 
zakrytá – ČOV v murovanom objekte. Vzdialenosť od nezakrytej ČOV a ČOV s kalovým hospodárstvom 
- minimálne 100m. Väčšie vzdialenosti môžu byť stanovené v prípade prevládajúcich vetrov smerom od 
ČOV k bytovej zástavbe /podľa údajov SHMÚ/.  
 
Ochrana prírody a krajiny 
 
- v riešenom území "Zmien a doplnkov 1/2013" nie je potrebné vymedziť žiadne navrhované maloplošné 

chránené územia, pripravované na vyhlásenie. Chránené územie Európskeho významu SCI-
SKUEV0520 - Horný tok Myjavy NATURA 2000 vyhlásené 14.04.2011 je vyznačené vo výkrese 
širších vzťahov a nezasahuje do riešeného územia "Zmien a doplnkov 1/2013".   

 

2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva, 
požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami 

 
2.10.1 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu 
 
V riešenom území nie sú evidované podzemné objekty ani inžinierske siete vojenskej správy. 
 
2.10.2 Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva 
 

Pre účely civilnej ochrany slúži jeden hromadný úkryt obyvateľov v kultúrnom dome v lokalite 
Podzámok pre 100 osôb a jednoduché úkryty v pivniciach rodinných domov (dvojúčelové stavby). V 
rámci navrhovaných rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude  
riešiť formou úkrytov budovaných svojpomocne v pivničných priestoroch obytných objektov (v rodinných 
a bytových domoch), príp. zariadení občianskej vybavenosti. Objekty s pivničnými priestormi pre ukrytie 
budú špecifikované v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni. 

 
Pri riešení záujmov civilnej ochrany obyvateľstva (COO) je potrebné postupovať v zmysle 

nasledovných právnych predpisov:  
 
- zákon NR SR č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení 
- vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
 

Na plochách určených na bývanie mimo zastavané územie obce musia investori (majitelia) v 
spolupráci s OcÚ Podbranč zabezpečiť: 
 
- §12 ods.4 písm. l) (§139a ods.10 písm. m Stavebného zákona), vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
- §15 ods.1 písm. e, f a §36 ods.3 písm. b, g zák. NR SR č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva 
- ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa: 
- vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
- vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a 

prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 
 

Konkrétnosti na úseku COO, ako umiestnenie, určenie druhu a počtu ochranných stavieb bude 
potrebné rozpracovať v následných stupňoch projektovej dokumentácie na zonálnej úrovni v zmysle § 2 
ods. 1, 3 a 4 vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-
technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany s dôrazom na nové 
rozvojové časti obce. 
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Návrh riešenia predpokladá budovanie ochranných stavieb len formou jednoduchých úkrytov 
budovaných svojpomocne v rodinných domoch. Určenie počtu, druhov a kapacít ochranných stavieb a 
ich umiestnenie v stavbách spracuje obec - o vybraných priestoroch stavieb vypracuje obec v 
spolupráci s vlastníkom objektu určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne. Na 
vyhľadávanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne 
obec vymenuje komisiu, ktorá určí ako vhodnú ochrannú stavbu zapustený suterén, polozapustený 
suterén alebo technické prízemie vo vybraných obytných objektoch. Nakoľko ÚPN obce Podbranč nie je 
spracovaný s podrobnosťou ÚPN zóny (nie je určená objektová skladba), výber vhodných ochranných 
stavieb bude realizovaný až následne v podrobnejších stupňoch dokumentácie, a to v zmysle 
požiadaviek uvedených v nasledujúcom texte. 

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne je potrebné vybrať vhodné podzemné alebo 
nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú 
ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí. Vybrané vhodné priestory musia spĺňať požiadavky na: 

 
a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť, 
b) zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok, 
c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov, 
d) statické vlastnosti a ochranné vlastnosti, 
e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným 

zariadením, 
f) utesnenie. 
 

Pri jednoduchej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu 
K0 =minimálne 50.“, čo je základnou požiadavkou na umiestnenie týchto ochranných stavieb. 
 
2.10.3 Návrh riešenia požiarnej ochrany 
 

V obci sa nachádzajú dve požiarne zbrojnice vybavené zásahovou technikou a dva dobrovoľné 
požiarne zbory (DPZ Podbranč Horná Dolina, a DPZ Podbranč Dolná Dolina). Spolu majú Dobrovoľné 
požiarne zbory 53 členov, z toho 23 žien. Okrem členskej základne sa eviduje asi 20 mladých 
požiarnikov. DPZ riadi výbor, ktorý má 11 členov a 2 členov revíznej komisie. DPZ ma  jedno zásahové 
vozidlo a pomocné vozidlo Tatra V3S a základné požiarne vybavenie.  
  V prípade požiaru slúži zásahová jednotka v Senici príp. v Myjave (dostupnosť 14 km do 
najvzdialenejších osád obce, t. j. do 15 min.). 

Obec Podbranč má iba čiastočne vybudovanú verejnú vodovodnú sieť a to v osade Majeričky 
a Dolná Dolina.  Na vodovodných potrubiach sú vybudované podzemné protipožiarne hydranty DN 80, 
opatrené uzávermi a poklopmi. Vo vstupnej polohe lokality Podzámok je malý rezervoár požiarnej vody. 
Zásobovanie požiarnou vodou v rozvojových lokalitách a lokalitách kde v súčasnosti nie je vybudovaný 
vodovod navrhujeme riešiť z novonavrhovanej verejnej vodovodnej siete z požiarnych hydrantov DN 80 
umiestnených na potrubí v uličnom rozvode vody vo vzdialenostiach zodpovedajúcich čl. 24 STN 73 
0873 (t. j. max. 80 m od objektov RD a mimo požiarno-nebezpečný priestor týchto objektov) a čl. 29 
STN 73 0873 (t. j. vo vzájomnej vzdialenosti max. 120 m).  

 
- pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 

požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, s 
vyhláškou č. 94/2004 Z. z. a s ďalšími platnými právnymi predpismi a záväznými STN z odboru 
požiarnej ochrany (STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4 a iné). 
 

- pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť rozvody vody na hasenie požiarov 
v danej lokalite v zmysle vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z.z. 
o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
 
Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých objektov bude spracované 

v ďalších stupňoch PD. Pri návrhu riešenia prístupových komunikácií je potrebné rešpektovať 
požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musí byť široká najmenej 3,00 m, nachádzať sa v 
bezprostrednej blízkosti riešených objektov a byť dimenzovaná na tiaž min. 80 kN. 

V zmysle STN 73 5710 - Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky, čl. 13 je 
stanovená orientačná potreba požiarnej stanice v územnom celku podľa prílohy 1: 

 
celková plocha sídelného útvaru (obce): 14,14 km2 
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plocha lesov, parkov, vodných plôch a poľnohospodárskej pôdy: 12,56 km2 
plocha sídelného útvaru pripadajúca na jednu požiarnu stanicu: 16,6 km2 
požadovaný počet požiarnych staníc pre sídelný útvar (obec): 
 

          Sv - z          14,14 – 12,56 
Nv = ––––––    = ––––––––––––- = 0,095 
             Kv                   16,6 
 
Z uvedeného prepočtu nevyplýva potreba novej veľkej požiarnej stanice. Je potrebné však uvažovať 
s rekonštrukciou a modernizáciou objektov požiarnych zbrojníc. Úlohy súvisiace so zdolávaním 
požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách sa budú aj naďalej vykonávať v 
spolupráci s požiarnou stanicou v Senici, príp. Myjave (obec má vypracovaný  požiarny poplachový 
plán).
 
2.10.4 Návrh riešenia ochrany pred povodňami 

 
Povodňové stavy boli zaznamenané hlavne na hornom toku Myjavy, teda v katastri obce 

Podbranč. V lokalite Horná Dolina boli na základe vodohospodárskej štúdie vypracovanej na SVP, š.p. 
OZ Bratislava v roku 1999 na územiach pravidelne zaplavovaných riekou Myjava, navrhnuté dva 
objekty poldrov - suchých nádrží. 
 
V záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami v riešenom území sa navrhuje: 
 
- rešpektovať plochy rezervované pre vybudovanie suchých poldrov ako nezastavateľné plochy 
- rešpektovať a zachovať 10 m obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov od brehovej čiary 

toku Myjavy v zmysle §49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č. 211/2004 Z.z. 
- rešpektovať a zachovať ochranné pásma vodných tokov v šírke 5,0 m obojstranne od všetkých 

prítokov Myjavy a ostatných potokov. Uvedené ochranné pásma sa vzťahujú na celú dĺžku vodných 
tokov, t.j. ako v extraviláne, tak aj v intraviláne obce a slúžia pre výkon správy toku v súlade s 
ustanoveniami Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v zmysle požiadaviek správcu tokov, t.j. do 
ochranného pásma nie je možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru, pevné stavby, 
oplotenie. Akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s tokom odsúhlasiť so SVP, š. p. 

- rešpektovať nezastavateľné plochy nevhodné pre zástavbu z dôvodu ohrozenia  zvýšenými prietokmi 
a na plochách ohrozených záplavami, príp. na podmáčaných plochách. Plochy ohrozované záplavami 
sa z väčšej časti prekrývajú s plochou rezervovanou pre uvažované vodné dielo Prietrž, teda 
navrhujeme rešpektovať aj plochu rezervovanú pre vodné dielo, ako  nezastavateľnú plochu 
nevhodnú pre novonavrhovanú zástavbu. Územie pre uvažované vodné dielo vyplýva zo záväznej 
časti ÚP VÚC Trnavský kraj, kde je v časti 10.2. „Vodné hospodárstvo“ záväzný regulatív funkčného 
a priestorového usporiadania územia č. 10.2.21 „rezervovať územie pre uvažované vodné diela 
Sereď, Prietrž a Sobotište“. V zmysle §20 ods. 6písm.a) a § 25 ods.1 písm.a) stavebného zákona 
návrh ÚPD musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa t.j. územným 
plánom regiónu. Pri zmenách a doplnkoch ÚP VÚC Trnavského kraja je možné uplatňovať 
pripomienku neuvažovať s výstavbou vodného diela, ktoré by atakovalo úsek toku rieky Myjavy, 
vyhláseného za prírodnú pamiatku s 5. stupňom územnej ochrany v zmysle zákona 543/2002.  

- v lokalite Horná Dolina, ako opatrenie proti zaplavovaniu časti zle výškovo usporiadanej cestnej 
komunikácie II/581 pomocou stavebno-technických úprav zvýšiť niveletu cestnej komunikácie v úseku 
vybrežovania rieky Myjava pri povodňových stavoch. Dochádza tu k zaplavovaniu vozovky už pri 
prietoku Q2=8m3.s-1  a pri Q50  až do výšky 130cm=260,3 m n.m. Opatrenie bude podrobnejšie 
spracované až následne v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (resp. ako súčasť projektovej 
dokumentácie uvažovaného cyklistického chodníka medzi osadami Majeričky, Horná Dolina a 
Varsíkovci). Na SVP, š.p. OZ Bratislava bola v roku 2005 spracovaná štúdia „Návrh protipovodňových 
opatrení v obci Podbranč – Horná Dolina“, ktorá preukázala, že opatrenia v koryte rieky Myjavy ako 
aj vybudovanie nového pomocného koryta pomôžu len minimálne zvýšiť protipovodňovú ochranu 
v lokalite Horná Dolina. Pri prietoku Q11 už opäť dochádza k zaplavovaniu cestnej komunikácie 
a priľahlého územia a preto sa neuvažuje s takýmto riešením. Vybudovanie suchých poldrov spolu 
s ostatnými navrhovanými objektmi a úpravami na toku Myjavy a úprava výškového usporiadania 
cesty v Hornej Doline by mali prispieť k zvýšeniu protipovodňovej ochrany územia.  

- spôsob nakladania so zrážkovými vodami z hľadiska bezpeč. odvádzania zrážkových vôd do 
vhodných recipientov (podrobnejšie v časti 2.12.2 Vodné hospodárstvo). 
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- riešenie odkanalizovania splaškových vôd  z jestvujúcich zastavaných plôch ako aj rozvojových plôch 
a následné odvedenie splaškových vôd do ČOV. 

- pri rozvojových plochách Bx1 a Bx2 vykonať po severozápadnom obvode vhodné protipovodňové 
opatrenia (napr. vybudovanie záchytných priekop), z dôvodu ohrozovania povrchovým odtokom 
z vyššie položeného územia (svahovými vodami). 

- rešpektovať výškové osadenie obytných objektov pri rozvojovej ploche Bz2 min. 0,70m nad kótu 
pravobrežnej brehovej čiary pravostranného prítoku Myjavy. 

- v rámci zmien a doplnkov č. 2/2018 ÚPN-O Podbranč, v grafickej časti bol zaktualizovný rozsah 
územia s povodňovým rizikom (Q1000) podľa mapového portálu SVP, š.p. (stav z r. 2015). 

 

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 

 
Návrhy ochrany prírody a krajiny 
 
 V riešenom území obce bola dňa 11.11. 1996 všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu 
v Trenčíne č. 3/1996 vyhlásená rieka Myjava za prírodnú pamiatku. Od 20.2.1997, 4. stupeň o. - 
Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004. Tok preteká obcou v dĺžke 
13 km a predstavuje regionálny biokoridor. Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana 
prirodzeného vodného toku so zachovalými brehovými porastmi, ktoré majú veľký ekostabilizačný a 
hydromelioračný význam. Od Turej Lúky po Jablonicu je tok chránený a pod obcou Kúty sa vlieva do 
rieky Moravy. Ďalšie vyhlásené chránené územia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 
Z. z. sa v území nenachádzajú. Nie sú evidované ani žiadne chránené územia pripravované na 
vyhlásenie. V riešenom území sa nenachádzajú ani žiadne navrhované územia európskeho významu - 
NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu). 
 
V riešenom území navrhujeme rešpektovať: 

 ekologicky významné segmenty (vodné toky, vodné plochy, plochy lesných porastov, plochy verejnej 

zelene a NDV v zastavanom území, všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti intenzívne 
využívanej na poľnohospodárske účely) 

 ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) v zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
- 50 m : v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 

 pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu v lokalite Majeríčky (severovýchodne od 
osady) - 120 m od objektov živočíšnej výroby. 

 pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu v lokalite Svrčkov Jarok - 50 m od objektov 
(v súčasnosti bez živočíšnej výroby – chov ošípaných ukončený, neuvažuje sa s jeho obnovou). 

 pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu v lokalite pri lome medzi osadami Majeríčky 
a Dolná Dolina - 50 m od objektov (v súčasnosti bez živočíšnej výroby - mechanizácia). 

 
Návrh prvkov MÚSES 
 
 Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Senica navrhuje v našom 
riešenom území tieto prvky ÚSES: 
 
Regionálny biokoridor rBK24 Myjava – prechádza cez riešené územie využívané na 
poľnohospodárske účely. Rieka Myjava je zároveň vyhlásenou PP a genofondovou lokalitou D4. Časť 
toku preteká územím so znečistenou podzemnou vodou nevhodnou na pitné účely. 
 
Stresové faktory: prechod cez ornú pôdu a zastavané územia obcí. Znečistenie podzemnej vody v okolí 

toku spôsobené častými záplavami 
Návrh: doplnenie a rozšírenie brehových porastov na šírku min. 5m na každom brehu, zachovať 

pôvodné druhové zloženie, vybudovanie suchých poldrov. 
 
Regionálne biocentrum rBC9 Drviská – nachádza sa čiastočne v riešenom území. Je tvorené 
zachovalým komplexom lesných spoločenstiev – dubohrabín i bučín s prevažne prirodzeným druhovým 
zložením, výskyt kosených mezofilných i subxerotermných lúk a lúčnych úhorov. Zahŕňa i trávobylinné 
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spoločenstvá a sukcesné štádiá ich zarastania v masíve hradného kopca hradu Branč a výstupy 
najzápadnejšieho výbežku bradlového pásma s druhovo pestrými teplomilnými spoločenstvami. 
Časti biocentra sú genofondovými lokalitami D2 a D3. 
 
Stresové faktory: blízkosť intenzívne obrábanej poľnohospodárskej pôdy, zasahujúcej miestami hlboko 

do územia biocentra 
Návrh: zmena ornej pôdy vo vnútorných častiach biocentra na trvalé trávne porasty, pri obnove lesných 

porastov zachovať prirodzené drevinové zloženie, zákaz používania priemyselných hnojív, kosenie 
lúčnych enkláv a ttp, vo vyznačených miestach nepoužívať holorubný spôsob ťažby dreva, 
rešpektovať pásma ochranných lesov.  

 
 Z hľadiska návrhu a tvorby miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) sme 
v riešenom území navrhli tieto prvky ÚSES: 
 
 Miestne biocentrum mBC1 – Varsíkovci – zahŕňa genofondovú lokalitu D1 - Varsíkovci a priľahlé 
lesné porasty. Pri obhliadke bolo zistené, že veľká časť plochy, ktorá má byť význačná práve 
rozsiahlymi porastmi mezofylných lúk a lúčnych úhorov s prirodzeným  druhovým zložením, je 
porastená drevinami. Ak chceme tieto plochy zachovať, malo by sa na niektorých plochách pristúpiť 
ku kosbe lúk. Okolie genofondondovej lokality je podľa RÚSES ekologicky významným segmentom 
krajiny. V blízkosti je uzatvorená skládka odpadu, ale je rekultivovaná v 1. etape a v súčasnosti by sa 
nemali prejaviť jej negatívne vplyvy. 
 
Stresové faktory: blízkosť zastavaného územia obce, časti Varsíkovci, trasa vzdušného elektrického 

vedenia. 
Návrh: kosenie lúčnych porastov, odstránenie drevín a kosenia aspoň časti súčasných lúčnych úhorov. 
Nepoužívať agrochemikálie. 
 
 Miestne biocentrum mBC2 – Hradný vrch – trávnaté svahy hradného kopca z pohľadu biodiverzity 
vyznačujúce sa vysokou hodnotou. 
Stresové faktory: blízkosť zastavaného územia obce 
Návrh: zachovať dobrý stav biocentra 
 
Miestny biokoridor mBK1 - Strieborník - spája Myjavu s biocentrom Drviská a lemuje takmer celú 
východnú hranicu katastra.  
 
Stresové faktory: bez výrazných stresových faktorov 
Návrh: zachovať dobrý stav biokoridora, vzhľadom na jeho funkciu prepojenia dvoch regionálnych 

biocentier 
 
Miestny biokoridor mBK2 – Dolná Dolina prechádza intravilánom časti Dolná Dolina a prepája 
regionálne biocentrum rBC9 Drviská s regionálnym koridorom rBK24 Myjava. V súčasnosti dostatočne 
podchytený drevinovou vegetáciou. Priľahlý cintorín vytvára na koridore interakčný prvok mIP1. 
V blízkosti Ocú výskyt sírneho prameňa. 
 
Stresové faktory: prechod cez zastavané územie obce,  
Návrh: zachovať súčasný  dobrý stav biokoridora. 
 
Miestny biokoridor mBK3 – Matúšovci. Koridor vedie od ústia potoka cez zastavané územie 
Matúšovci a pokračuje pozdĺž dobývacieho priestoru okolo strediska mechanizácie do rBK Majyva. 
Ťažobná činnosť by nemala v budúcnosti zasiahnuť do priestoru koridoru ani ho nejakým spôsobom 
negatívne ovplyvniť. Spolu s koridorom mBK1 vytvárajú ochranný pás zelene okolo spomenutého 
dobývacieho priestoru. V časti prebiehajúcej cez ornú pôdu sa v súčasnosti už nachádza pás ochrannej 
zelene. Posilnenie sa navrhuje v priestore okolo strediska mechanizácie. 
 
Stresové faktory: blízkosť zastavaného územia obce – osada Matúšovci (bez vybudovanej kanalizácie), 

zaťaženie hlukom od dobývacieho priestoru, dotyk s areálom mechanizácie (zdroj znečistenia 
ovzdušia) 

Návrh: posilniť brehové porasty v blízkosti areálu mechanizácie, vybudovať ČOV na hornom toku 
biokoridora 
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Miestny biokoridor mBK4 – Kutálkovci.  
Miestny biokoridor mBK5 – Horná Dolina. 
Miestny biokoridor mBK6 – Hydlička 
Miestny biokoridor mBK7 – Kadlečíkovci. 
 
Vyššie uvedené biokoridory vytvárajú sieť prepojení na súvislý lesný porast CHKO Biele Karpaty 
v susednom severnom katastri z regionálneho biokoridoru rBK24 Myjava. Negatívnym vplyvom je 
prítomnosť cesty II. triedy. Biokoridory sú v súčasnosti dobre podchytené drevinovou vegetáciou. 
Posilnenie navrhujeme iba na koridore mBK6-Hydlička v okolí miestneho toku posilniť brehové porasty. 
 
Stresové faktory: prechod cez zastavané územie obce, križovanie cesty II. triedy 
Návrh: upraviť koridor mBK6-Hydlička posilnením miestneho toku brehovými porastmi 
 
Miestny biokoridor mBK8 – Chorvátsky vrch je prepojením miestneho biocentra mBC1 Varsíkovci 
na regionálne biocentrum rBC9 - Drviská. 
 
Stresové faktory: bez výrazných stresových faktorov 
Návrh: zachovať súčasný stav, doplniť prerušenia súvislej drevinovej vegetácie. 
 
Miestny biokoridor mBK9 – Staré šance je novovytvoreným biokoridorom riešiacim prepojenie 
dvoch súvislých lesných plôch na krátkom úseku uzatvárajúc tak logiku prepojenia regionálneho 
biocentra rBK9 Drviská s miestnym biocentrom mBC1 Varsíkovci. 
 
Stresové faktory: blízkosť plochy ornej pôdy zasahujúcej hlboko dovnútra lesného spoločenstva, 
Návrh: nová výsadba nelesnej drevinovej vegetácie – vytvorenie uzáveru, prepojenia umelo prerušenej 
lesnej plochy a možnosti migrácie lesnej zveri. 
 
Návrhy ekostabilizačných opatrení 
 
Zvýšenie stability územia navrhujeme na plochách hospodárskych dvorov a priemyselných areálov. 
Sú to veľké plochy bez zelene, navrhujeme vytvoriť plochy na ozelenenie, výsadbu izolačného pásu 
zelene okolo areálov. 
 
Rekultivácia skládky – v území obce sa nachádza už uzavretá, v súčasnosti už v prvej etape 
rekultivovaná skládka v lokalite Piesečník v blízkosti časti Podzámok. Druhú etapu rekultivácie skládky 
rieši vypracovaný projekt stavby uzavretia a rekultivácie starej neriadenej skládky odpadov, ktorú 
vypracoval Vodoprojekt v r. 2000. 
  
Obrábanie pôdy bez agrochemikálií – navrhujeme na plochách, ktoré sú súčasťou navrhovaných 
regionálnych biocentier. Významná plocha ornej pôdy sa nachádza v blízkosti rBC9 Drviská v priestore 
lesa. 
 
Zmena kultúry na TTP – navrhujeme ju na plochách ornej pôdy, ktorá sa priamo dotýka brehov 
vodných tokov alebo sa nachádza v meandroch rieky Myjavy. Zmenu kultúry z ornej pôdy na TTP 
navrhujeme taktiež v centrách regionálnych biocentier. 
 
Zmena kultúry na NDV – navrhujeme ju v lokalitách s výraznou sklonitosťou (Zadrieňová), kde 
dochádza k výraznej vodnej erózii, ako aj v miestach posilnenia alebo vytvorenia navrhovaných 
miestnych biokoridorov (mBK9) 
 
Opatrenia na poľnohospodárskej pôde 
 
Problém: vodná erózia, zamokrenie pôd, ohrozenie podzemných vôd agrochemikáliami a častými 

záplavami v nive rieky Myjavy. 
Odporúčania: 
výber vhodných plodín 
sieť poľných ciest s vegetáciou 
silne zamokrené časti vyňať z PPF, nechať zarásť vlhkomilnou vegetáciou alebo zmena na TTP 
zlepšiť technický stav na plochách s vybudovaným odvodňovacím drenážnym systémom 
zvýšiť podiel NDV pozdĺž tokov a kanálov, ciest. 
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Návrh opatrení na poľnohospodárskej pôde: 
zmenšovať hony 
vytvárať pásy pôdoochrannej vegetácie dvojetážové v šírke cca 5 – 10m 
vytvárať plochy NDV tzv. remízky 
 
 Navrhované a odporúčané opatrenia sa týkajú plôch ornej pôdy v grafickej časti označené ako 
plochy protieróznych opatrení na ornej pôde, prípadné zatrávnenie. 
 
Návrhy ekostabilizačných prvkov 
 
Interakčné prvky plošné mIP1-3 – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov, sú tvorené plochami 
lesných porastov, nelesnej drevinovej vegetácie a plochami verejnej zelene v obci. V našom území sú 
to plochy zalesnených cintorínov a maloplošných lesných porastov solitérneho charakteru s prepojením 
na miestne biokoridory. 
 
Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy izolačnej zelene okolo 
športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj 
estetickú. 
 
Líniová zeleň pôdoochranná – navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách 
ornej pôdy ohrozenou vodnou eróziou. Sú to pásy zelene navrhované ako 2 etážové, ktoré zabránia 
pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú 
funkciu ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. 
 

Pri všetkých navrhovaných plochách a líniách zelene mimo zastavaného územia obce (plochy 
NDV) – je potrebné drevinovú skladbu konzultovať s oddeleniami Štátnej ochrany prírody. Navrhovaná 
drevinová skladba by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe potenciálnej prirodzenej vegetácie daného 
územia. 
 
V našom riešenom území sú to kategórie: 
 

- karpatské dubovo-hrabové lesy – na najväčšej výmere záujmového územia 
- podhorské bukové lesy – na východe územia 
- jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov – v povodí Myjavy 
- dubové a cerovo-dubové lesy – v južnej a juhovýchodnej časti k.ú. 
 

V katastrálnom území sa nachádza územie európskeho významu - NATURA 2000: SCI-SKUEV0520 - 
Horný tok Myjavy vyhláseného na základe schvaľovacieho konania na úrovni MŽP SR dňa 14.04.2011. 
predmetom ochrany je ochrana prirodzeného vodného toku so zachovalými brehovými porastmi, ktorý 
má veľký ekostabilizačný a hydromelioračný význam a predstavuje regionálny biokoridor), pričom však 
toto územie nezasahuje do riešeného územia "Zmien a doplnkov 1/2013 ÚPN-O Podbranč".  
 Ďalšie vyhlásené chránené územia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. 
sa v území nenachádzajú. Nie sú evidované ani žiadne ďalšie chránené územia pripravované na 
vyhlásenie. V riešenom území sa nenachádzajú ani žiadne ďalšie navrhované územia európskeho 
významu - NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho významu). 
 

2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

 
2.12.1 Doprava 

2.12.1.1 Širšie dopravné vzťahy 

 
 Obec Podbranč je svojou polohou začlenená do Trnavského kraja a okresu Senica. Okres 
Senica má k dispozícii dva dopravné systémy - cestnú a železničnú dopravu. Na území obce Podbranč 
je však k dispozícii len cestná doprava.  Od mesta Trnava je obec vzdialená 55 km, od okresného 
mesta Senica  13 km po št. cestách č. I/51, II/500 a II/581 a od mesta Myjava 15 km po št. ceste č. 
II/581. 
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Obec Podbranč sa nachádza mimo regionálneho dopravného koridoru, ktorý je vedený trasou 
št. cesty č. I/51. Pre riešenú obec majú preto význam regionálne cesty II. a III. triedy, ktoré prechádzajú 
priamo cez obec. Cesta II. triedy č. II/581 Myjava - Sobotište zabezpečuje dopravné spojenie s 
okresnými  mestami  Senica a Myjava a taktiež lokálne spojenie s obcami Sobotište a Turá Lúka. 
Prevažná časť obce leží  mimo hlavnej nadradenej dopravnej trasy cesty č II/581. Z tejto cesty v k. ú. 
Podbranč odbočuje lokálna cesta III. triedy č. III/50015 Podzámok - spojovacia a lokálna cesta III. triedy 
č. III/50016  Podbranč - spojovacia. Uvedené cesty sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja 
(zákon č. 416/2001 Z. z.) a v správe Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Senica. Ostatné lokálne 
spojenie medzi usadlosťami a osadami v k. ú. obce zabezpečujú miestne komunikácie, ktorých správu 
a údržbu (aj zimnú) zabezpečuje OcÚ Podbranč (celkom 22 km miestnych komunikácií).  
 
Intenzitu dopravy v obci vo vozidlách za 24 hod. dokumentuje nasledovná tabuľka: 
 

Cesta Čís. sčít. úseku 

Ročná priemerná denná 
intenzita v súčte všetkých aut. a 
prívesov  

č. úsek cesty   9/24 
II/581 obec Podbranč 80960 2721 sk.voz./24 hod 

 
Vývoj zaťaženia cestnej siete dokumentuje nasledovná tabuľka: 
 
Cesta Sčítací úsek RPDI 

  Zaťaženie 
1990/ND 

Zaťaženie 
1995/ND 

Zaťaženie 
2005/%ND 

Zaťaženie 
2015/%ND 

okres Senica      
II/581 80960 1550/529 1837/529 2388/29 3160/29 

 
Z vývoja doterajšieho zaťaženia na ceste II/581 možno konštatovať, že nárast zaťaženia medzi 

r. 1995 a 2005 nebol veľmi vysoký (30%). Predpokladáme, že v budúcnosti bude zaťaženie dopravou 
vzrastať približne ako v rokoch 1995 - 2005. Pre r. 2005-2015 bol stanovený približne rovnaký nárast 
(cca 32%) ako medzi rokmi r. 1995 a 2005. 

Intenzita a zaťaženie dopravou na ceste III. triedy č. III/50015 Podzámok - spojovacia a č. 
III/50016  Podbranč - spojovacia nebola zisťovaná. Je to cesta lokálneho významu a taká zostane aj v 
budúcnosti. Na ostatných miestnych komunikáciách je minimálne dopravné zaťaženie. 

Čo sa týka železničnej dopravy, obec nie je priamo napojená na železnicu a najbližšia 
železničná trať je trať č. 116 Senica - Kúty s najbližšou stanicou v Senici vzdialenej  15 km od centra 
obce.    

Obec nemá vytvorené podmienky pre využitie ďalších druhov dopráv - leteckej a vodnej. 
Najbližšie vojenské letisko je letisko Malacky a najbližšie civilné letisko regionálneho a nadregionálneho 
významu je letisko M.R. Štefánika v Bratislave.  

Cyklistická doprava je reprezentovaná na území obce pomerne častým využívaním bicykla, ale 
bez príslušnej infraštruktúry (nie sú zastúpené značené cyklistické chodníky a ich dopravné značenie) 

2.12.1.2 Miestna doprava 

 
Automobilová doprava- štátne cesty II, a III. triedy  

 
V UPN VUC Trnavského kraja (návrh) sa uvažuje cesta II/581, navrhnúť v kategórii C 9,5/70 a v 

úseku cesty II/581 Majeričky - Horná Dolina - Varsíkovci bude potrebné uvažovať s oddelením 
cyklistickej dopravy od motorickej dopravy.  

V zastavanom území obce  je potrebné rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. 
triedy  v kategórii MZ 8,0/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110 a mimo 
zastavané územie rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 
v zmysle STN 73 6110. Z UPN VUC Trnavského kraja (záväznej časti),  ktorý je záväzným podkladom 
pre vypracovanie územnoplánovacích dokumentácií jednotlivých obcí Trnavského kraja je prioritnou 
úlohou vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu C7,5/60.Šírkové 
usporiadanie cesty II/581 Myjava - Sobotište, cesty III/50015 Podzámok - spojovacia a č. III/50016  
Podbranč - spojovacia v zastavanom území je potrebné rešpektovať v zmysle STN 73 6110 v 
nasledovných kategóriách a funkčných triedach: 
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- cestu II/581 v kategórii MZ 12,0 (11,5)/50, resp. MZ 8,5/50 a vo funkčnej triede B3  
- cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)/50,  resp. MOK 7,5/40  vo funkčnej triede B3  

 
Šírkové usporiadanie cesty II/581 Myjava - Sobotište, cesty III/50015 Podzámok - spojovacia a č. 

III/50016  Podbranč - spojovacia mimo zastavané územie je potrebné rešpektovať v zmysle STN 73 
6101 v nasledovných kategóriách a funkčných triedach: 

 
- cestu II. triedy v kategórii C 9,5/70 
- cesty III. triedy v kategórii C7,5/70 

 
Mimo zastavané územie je potrebné rešpektovať ochranné pásma ciest II. a III. triedy v zmysle 

zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.  
Ostatné miestne komunikácie – obslužné sú zaradené v zmysle STN 73 6110 vo funkčnej triede 

C3 – obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územie. Jestvujúce miestne komunikácie 
prechádzajúce stredom zastavaných časti obce sú zaradené ako C3 – MOK 7,5/40. Ostatné jestvujúce 
komunikácie s prvkami ukľudnenia dopravy sprístupňujúce ďalšiu zástavbu v obci, ako aj iné objekty 
samostatne stojace sú zaradené ako C3 – MOU 5,5/30. Novo navrhované funkčné plochy a objekty sú 
dopravne napojené novými miestnymi komunikáciami vo funkčnej triede C3 – MOU 5,5/30. Dopravné 
napojenia navrhovaných obslužných komunikácií na jestvujúce je potrebné riešiť v neskorších stupňoch 
projektovej dokumentácie samostatne v súlade s platnými STN.  

V lokalite Horná Dolina navrhujeme uvažovať o zvýšení nivelety cestnej komunikácie II/581 
v úseku vybrežovania rieky Myjava pri povodňových stavoch, ako opatrenie proti zaplavovaniu časti zle 
výškovo usporiadanej cestnej komunikácie. Stavebno-technické úpravy a opatrenia budú podrobnejšie 
spracované až následne v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (resp. ako súčasť projektovej 
dokumentácie navrhovaného cyklistického chodníka medzi osadami Majeríčky, Horná Dolina a 
Varsíkovci). 
 

Cesty II/581, III/50015 a III/50016 tvoria dopravnú kostru obce, na ktorú sú pripojené miestne 
komunikácie funkčnej triedy C3 a poľné cesty. Charakteristika ich súčasného stave je v nasledujúcej 
tabuľke: 

 

Číslo 
 cesty 

Vozovka Chodník 

Dĺžka v extr. Dĺžka v intr. Šírka 
Povrch 

Dĺžka Šírka 

(m) (m) (m) (m) (m) 

II/512 4065 606 8.00 asfalt 50 - 

III/50015 2076 654 6.50 asfalt 1250 1,0 

III/50016 592 26 6.50 asfalt - - 

Spolu: 6733 1286     - - 
 
 
Automobilová doprava- miestne komunikácie 

 
Územný plán obce Podbranč nepredpokladá zásadné zásahy do súčasnej zástavby  obce a 

tým ani na realizáciu radikálnej úpravy jestvujúcich komunikácií v zastavanom území obce (systém 
miestnych komunikácií sa v zásade voči dnešku nezmení). Komunikácie v zastavanom území sú 
v relatívne dobrom stave, niektoré sú zrekonštruované. Keďže obec má charakter kopaničiarskeho 
osídlenia s prístupovými cestami k 37 osadám a usadlostiam, je nutné sa zaoberať miestnymi 
komunikáciami aj mimo zastavaných území jednotlivých osád. Niektoré cesty nemajú ani asfaltový kryt 
a teda ich možno považovať za poľné cesty).  

Obec nerealizovala pomenovanie ulíc a známe sú len miestne názvy  podľa jednotlivých lokalít 
prevzaté z „Passportu miestnych komunikácií" obce, naposledy aktualizovaného  v r. 1989. Do tabuľky 
stavu miestnych komunikácií uvádzame komunikácie v zastavaných územiach jednotlivých osád 
a taktiež komunikácie mimo zastavaného územia jednotlivých osád v k. ú. obce. 
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Tabuľa stavu jestvujúcich miestnych komunikácií 
 

 Označenie komunikácie 
"vetva" 

Miestny 
názov 

  Vozovka     
Kvalita Dlžka v intr. Dĺžka v extr. Šírka Povrch 

h (m) (m) (m) 
1c Do Svrčkovho Jarku 1400 1580 5.00 asfalt Váhov. 
2c Cesta ku Gabom 750 1120 4.50 štrkový nevyhol. 
3c Cesta k Hukom 380 - 4.50 štrkový nevyhol. 
4c Cesta u Kubíkov 300 1350 3.00 štrk/asfalt čiastočne vyhov. 
5c Ulica u Kubíčkov 110 410 3.00 štrkový nevyhov. 
6c Ulica u Kubíčku II 210 - 3.00 asfaltový vyhov. 
7c Ulica v Majeričkách 230 - 4.50 štrkový nevyhov. 
8c Ku Kutálkom 140 980 4.50 štrk/asfalt čiastočne vyhov. 
9c Do Hornej Doliny 480 - 4.00 nespevnený nevyhov. 
10c Ulica Horná Dolina 370 - 4.00 asfaltový vyhov. 
11c Ulica k Tomanom 850 - 4.00 asfaltový vyhov. 
11c Ulica k Tomanom - 1050 4.00 nespevnený nevyhov. 
12c K Šmercingrovský majer 530 980 4.00 štrk/nespev. nevyhov. 
14c Okružná okolo Branča - 970 4.00 nespevnený nevyhov. 
15c Ulica k Habánskemu majeru 170 - 4.00 štrkový nevyhov. 
16c Ulica I v Podbranči 275 - 6.00 asfaltový vyhov. 
17c Ulica II v Podbranči 160 - 3.00 nespevnený nevyhov. 
18c Ulica III v Podbranči 110 - 3.00 nespevnený nevyhov. 
19c ku Slezákom a Martišom 930 520 4.00 asfalt vyhov. 
20c Ulica Martišé I 130 - 3.00 nespevnený nevyhov. 
21c Ulica Martišé II 80 130 3.00 nespevnený nevyhov. 
22c U Chňúpov 295 - 4.00 štrk/nespev. nevyhov. 
22c U Chňúpov 75 - 4.50 asfaltový vyhov. 
23c Za Drínovým 1160 - 4.00 asfaltový vyhov. 
24c Za Humnami za Drínovým 350 - 4.00 nespevnený nevyhov. 
25c Ulica k Rítkej 50 1350 3.00 nespevnený nevyhov. 
26c u Drugalov 330 - 3.50 nespevnený nevyhov. 
27c Cesta ku Končitým - 1000 3.00 nespevnený vyhov. 
Spolu: 9865 11440.000    
Spoluv v intrav. a extrav. 21305    

Poznámka: označenie komunikácií - vetiev vychádza z passportu  MK z r. 1989 
 
Maximálna možnosť je v návrhovom období navrhnúť prebudovanie prístupových ciest do 

niektorých osád a k usadlostiam, podľa ich veľkosti a dôležitosti (najmä tie, ktoré sú podľa tabuľke stavu 
jestvujúcich MK so štrkovým povrchom, resp. poľné cesty a s asfaltovým povrchom nevyhovujúcej 
kvality), na jednoduché cesty (nízkorozpočtové) s horným krytom komunikácie riešeným zavalcovaním 
penetračného makadamu. Lokálne závady a opravy povrchu sa budú odstraňovať priebežne podľa 
potreby. 

Lokálne zmeny prípadne rozšírenie miestnych komunikácií budú vyplývať z novej výstavby, 
ktorá si vyžiada doplniť obslužné komunikácie na úrovni funkčnej triedy C3. Voľba funkčnej triedy bude 
závisieť od riešenia príslušnej lokality. 

 
Novo navrhované funkčné plochy "Zmien a doplnkov 1/2013 ÚPN-O Podbranč" budú dopravne 

napojené novými miestnymi komunikáciami vo funkčnej triede C3 - MOU 5,5/30 (prípadne D1 - 4.0/30). 
Podrobný návrh riešenia dopravného vybavenia jednotlivých rozvojových plôch "Zmien a doplnkov 
1/2013 ÚPN-O Podbranč" bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, 
v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami. (Dopravné napojenia navrhovaných obslužných 
komunikácií na jestvujúce je potrebné riešiť v neskorších stupňoch projektovej dokumentácie 
samostatne v súlade s platnými normami). Voľba funkčnej triedy bude závisieť od riešenia príslušnej 
lokality. 

 
Novo navrhované funkčné plochy "Zmien a doplnkov 2/2018 ÚPN-O Podbranč" budú dopravne 

napojené novými miestnymi komunikáciami vo funkčnej triede C3 - MOU 5,5/30. Podrobný návrh 
riešenia dopravného vybavenia jednotlivých rozvojových plôch "Zmien a doplnkov 2/2018 ÚPN-O 
Podbranč" bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s 
aktuálnymi pripojovacími podmienkami. (Dopravné napojenia navrhovaných obslužných komunikácií na 
jestvujúce je potrebné riešiť v neskorších stupňoch projektovej dokumentácie samostatne v súlade s 
platnými normami). Plochy navrhované na zmenu funkčného využitia z plôch nadmerných záhrad na 
plochy bývania v rodinných domoch v rámci jestvujúceho zastavaného územia budú priamo napojené 
na jestvujúce miestne komunikácie (v neskorších stupňoch PD sa neodporúča povoľovať výstavbu 
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rodinných domov v zadných záhradách bez priameho dopravného napojenia na miestne komunikácie, 
odporúča sa skôr preferovať dopĺňanie zástavby vo voľných prelukách medzi jestvujúcimi RD s možným 
napojením na miest. komunikácie). 

 
Zariadenia automobilovej dopravy 

 
V obci nie sú dnes v prevádzke významnejšie zariadenia pre motoristov. Vzhľadom na veľkosť 

obce nie je potrebné rátať s rozvojom zariadení automobilovej dopravy. Zázemie so službami pre 
motoristov poskytujú mestá Senica a Myjava vzdialené od obce  12 – 15 km.  Najbližšia čerpacia 
stanica PHM je vo vzdialenosti cca 12 km pri št. ceste II/500 v meste Senica (miestna časť Sotina). 

 
Statická doprava 

 
Možnosti parkovania osobných áut v obci nie sú špecificky nikde riešené, aj keď  pomerne 

rozmerné odstavné plochy sa nachádzajú pri objekte obecného úradu v osade Dolná Dolina, pri 
bytovkách v lokalite Majeríčky a v Podzámku pri kultúrnom zariadení, a v malej miere aj pri ďalších 
objektoch základnej občianskej vybavenosti (predajne potravín a pod.). Nie sú však na nich vyznačené 
parkovacie státia (ide teda o neorganizované parkovanie). Bude potrebné tieto plochy podľa potreby 
zrekonštruovať a vymedziť na nich parkovacie státia. Pre krátkodobé príležitostné odstavovanie vozidiel 
sa v ostatných častiach obce využívajú krajnice a lokálne rozšírenia miestnej komunikácie. V obytných 
častiach je odstavovanie vozidiel riešené na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo v garážach. 
Keďže sa v obci nenachádzajú žiadne zariadenia OV s vyššími prevádzkovými kapacitami, súčasný 
stav vcelku vyhovuje nárokom na statickú dopravu.  
 

Kapacita parkovísk na verejných priestranstvách a pri vybavenosti v návrhovom období sa musí 
riadiť STN 73 6110 pri stupni automobilizácie 1:3,5. Jedná sa najmä o návrh parkovania v rámci 
navrhovaných rozvojových plôch: 

 
- parkovanie pri navrhovanej ploche Šp1 – futbalové ihrisko (s priľahlým multifunkčným   
  ihriskom a základnou obč. vybavenosťou) 
- parkovanie na navrhovanej ploche Tv1 – parkovisko určené najmä pre návštevníkov   
  hradu a cintorína v osade Podzámok  
- parkovanie pri navrhovanom rozšírení cintorína Zc1 – parkovanie pred cintorínom  
  v osade Dolná Dolina 
  Ďalej sú to lokality so základnou občianskou vybavenosťou. 

 
Podnikateľské subjekty si budú musieť zabezpečiť parkovanie a odstavovanie osobných a 

nákladných áut na vlastnom pozemku. Návrh statickej dopravy je potrebné riešiť v ďalších stupňoch PD 
na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110. 

 
Návrh statickej dopravy sa budú riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni. Odstavné 

a parkovacie plochy bude potrebné navrhovať v zmysle STN 73 6056 pre všetky objekty s potrebou 
parkovania. Odstavovanie vozidiel v obytných zónach sa bude riešiť na vlastných pozemkoch rodinných 
domov alebo v garážach na vlastných pozemkoch, resp. na vyhradených parkoviskách pred bytovými 
domami. 

 
Návrh statickej dopravy v rámci rozvojových plôch "Zmien a doplnkov 2/2018 ÚPN-O Podbranč"  sa 

bude riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni. Odstavné a parkovacie plochy bude potrebné 
navrhovať v zmysle STN 73 6056 pre všetky objekty s potrebou parkovania. Odstavovanie vozidiel v 
obytných zónach sa bude riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo v garážach na 
vlastných pozemkoch (rovnako to platí aj pre plochy navrhované na zmenu funkčného využitia z plôch 
nadmerných záhrad na plochy bývania v rodinných domoch v rámci jestvujúceho zastavaného územia) 

 
Ochranné a hlukové pásma 
 

Podľa cestného zákona č. 135/61 Z.z. je ochranné pásmo št. cesty II. triedy 25 m a III. triedy 20 
m od osi cesty na obe strany avšak v zastavaných územiach (intravilánoch) miest a obcí sa tieto 
vzdialenosti nedodržujú a zástavba je často až na hranicu pozemkov, čo platí aj pre obec Podbranč. 
Súbežná zástavba zasahuje aj do hlukového pásma oboch komunikácií, ktoré je však závislé od hustoty 
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premávky a druhu vozidiel. Protihlukové zariadenia v intraviláne je nemožné vybudovať a dosiaľ sa na 
jestvujúcich komunikáciách v SR ani nebudovali. 
 
Hromadná doprava osôb 
 

Autobusy SAD sú hlavými zabezpečovateľmi (popri individuálnej doprave) možností prepravy 
obyvateľstva obce. Autobusy SAD zabezpečujú prímestskými spojmi medzi obcou a najbližšími 
mestami Myjava a Senica. Prepravu zabezpečuje SAD Trenčín, a.s. OZ Nové  Mesto n. Váhom, prev. 
Myjava. Cez obec prechádzajú nasledovné autobusové linky: 

 
- Myjava -Turá Lúka – Podbranč – Sobotište - Senica a späť. Na tejto linke je 22 spojmi 
zabezpečená doprava žiacka, zamestnanecká a iná. Polovica spojov nezachádza do centra obce, 
ale stojí len v m.č. u Varsíkov a v m.č. Majeričky. 

 
Jestvujúce zastávky autobusov sú nasledovné: 
 

- Podbranč, u Varsíkov - murovaná 
- Podbranč, Horná Dolina - žb. 
- Podbranč, Majeríčky - murovaná 
- Podbranč, Majeríčky pri bytovkách - plechová 
- Podbranč, Kamenné vráta - bez prístrešku  
- Podbranč, u Matúšov – bez prístrešku  
- Podbranč, Podzámok – plechová 
- Podbranč, Dolná dolina - plechová  
- Podbranč, Svrčkov Jarok - bez prístrešku 

 
Pešia dostupnosť k zastávkam 300 m pokrýva z väčšej časti územie obce. V prípade 

dostupnosti do 500 m, čo je ešte únosné, je pokryté takmer celé územie obce. Navrhnutá je jedna nová 
zastávka HD v lokalite pod zrúcaninou hrad Branč, kde je už v súčasnosti značný pohyb osôb. V tejto 
lokalite sa uvažuje taktiež s väčšími rozvojovými aktivitami rekreačno - športového charakteru. Ďalšie 
zastávky HD nie je nutné uvažovať ani v návrhovom období rozvoja obce. Niektoré odľahlé časti obce a 
miestne zhluky obydlí, chatové osady sa nachádzajú vo väčšej dostupnej vzdialenosti od zastávok HD. 
Vzhľadom k širokej roztrúsenosti a malému počtu obyvateľov, nie je vhodné budovať pre tieto miesta 
nové zastávky HD. 
 
Nemotoristické dopravy 
 

Chodníky pre peších sú vybudované len v krátkych úsekoch a to len v osade Podzámok 
a Dolná Dolina (miestna časť Majer), pričom sú v pomerne zlom stave. V zastavanom území najviac 
zaťaženom dopravou (pozdĺž cesty II/581) t.j. v osade Majeričky a Horná Dolina nie je medzi 
jestvujúcou cestou a oploteniami rodinných domov zelený pas, ako možná rezerva pre dobudovanie 
chodníkov. Na ostatných miestnych komunikáciách v obci nízka intenzita premávky nevyžaduje 
oddelené vedenie pešej a motorizovanej dopravy. Je teda možné uvažovať s budovaním chodníkov iba 
v nových  rozvojových lokalitách. Priechody pre chodcov je potrebné vyznačiť zvislým a vodorovným 
dopravným značením a podľa potreby aj znížením dovolenej jazdnej rýchlosti. Chodníky v miestach 
priechodov sa vybavia bezbariérovými úpravami. 

 
Z hľadiska regionálnych cyklistických trás prechádza územím cyklistická trasa Brezová pod 

Bradlom - Podhorie – Podzámok, ako podsúčasť Kopaničiarskej cyklomagistrály. Iné cyklistické trasy 
nie sú dnes na území obce zriadené, hoci bicykel je jedným z dôležitých prepravných prostriedkov v 
obci. Cyklistická doprava je dnes zastúpená najmä ako doprava všedného dňa. Predpokladá sa rozvoj 
cyklistickej dopravy vzhľadom na turisticky atraktívny charakter obce (výlety na hrad, a k ďalším 
zaujímavostiam obce)  s dobrou dostupnosťou z miest Senica a Myjava. Kopaničiarsky ráz dovoľuje aj 
uplatnenie náročnejšej horskej cyklistiky. Cesta II/581 je pomerne často používaná cyklistami. V úseku 
cesty prechádzajúcej katastrom obce je vhodné z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 
a ochrany cyklistov oddeliť cyklistickú dopravu od motoristickej. Navrhujeme preto vybudovať cyklistický 
pás v šírke min. 2,5 m vedený vo voľnom priestore medzi cestou II/581, jestvujúcou zástavbou 
rodinnými domami  v osade Majeríčky a Horná Dolina a riekou Myjavou (viď výkres „Verejné dopravné 
vybavenie“ resp. výkres „Širšie vzťahy“)   
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Vo výkrese dopravy sú navrhnuté cyklistické trasy všedného dňa i rekreačné. Ide najmä 
o okružnú trasu Podzámok – Bukovec – Podhorie – Gažovci - Dolná Dolina – Podzámok a okružná 
trasa Podzámok – Majeríčky – Sobotište – Prietrž – Podhorie - Gažovci – Hulkovci – Dolná Dolina - 
Podzámok. Na málo zaťažených komunikáciách nie je potrebné vyznačovať cyklistické pruhy, 
navrhujeme však ich vyznačenie orientačnými cyklistickými značkami. Toto značenie vyhotovené podľa 
STN navedie cyklistov k blízkym i vzdialeným cieľom. Šírkové usporiadanie plánovaných peších a 
cyklistických trás je potrebné navrhnúť v ďalších stupňoch PD v zmysle STN 73 6110. 

 
V nových  rozvojových lokalitách uvažovať s budovaním chodníkov, ako súčasť obslužných 

komunikácií. K rozvojovým plochám Bx1 a Bx2 bude popri jestvujúcej komunikácii (spojnica Majeríčky - 
Nečasovci/Kubíčkovci) dobudovaný chodník zabezpečujúci pešie prepojenie nových lokalít Bx1 a Bx2 s 
Majeríčkami. Podrobný návrh riešenia chodníkov jednotlivých rozvojových plôch bude spracovaný v 
ďalších stupňoch PD. 

 
V nových  rozvojových lokalitách "Zmien a doplnkov 2/2018 ÚPN-O Podbranč" uvažovať s 

budovaním chodníkov, ako súčasť obslužných komunikácií (v stiesnených podmienkach sú prípustné aj 
zjazdné chodníky). Podrobný návrh riešenia chodníkov jednotlivých rozvojových plôch bude spracovaný 
v ďalších stupňoch PD. 
 
Ostatné druhy dopráv 
 

Železničná, letecká a vodná doprava nemajú priamy vzťah k obci Podbranč a preto nie je 
potrebné sa s nimi zaoberať. 

 
2.12.2 Vodné hospodárstvo 

2.12.2.1 Vodné toky, plochy, vodohospodárske diela a hydromeliorácie 

 
Popis súčasného stavu a návrhu 
 
 Územím prechádza rieka Myjava, ktorá je zároveň prírodnou pamiatkou a genofondovou 
lokalitou. Tok rieky je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Bratislava. Pri výdat-
ných zrážkach v období rýchleho jarného topenia snehu spôsobujú tieto zrážky pomerne časté 
povodňové stavy. Jednou z príčin povodní je regulácia horných častí prítokov Myjavy, odvodňovanie 
pramenísk, ako i necitlivý zásah do vegetačného krytu v povodí toku. V lokalite Podbranč – Horná 
Dolina bola z tohto titulu vypracovaná vodohospodárska štúdia (1999), rátajúca s vybudovaním dvoch 
suchých nádrží – poldrov, ktoré by pomohli zlepšiť protipovodňovú pripravenosť územia, vytvorením 
retenčných priestorov. Ďalšia štúdia sa zaoberala problematikou zaplavovania cestnej komunikácie 
druhej triedy II/581. Vybudovaním nového pomocného kanála by však protipovodňovú situáciu zlepšila 
iba minimálne, preto sa navrhuje zvýšenie nivelety cesty v postihnutom mieste. 
 V území sa nenachádzajú žiadne súvislé vodné plochy. Najbližšia je v susednej obci Kunov. 
V priemete ÚPN VÚC Trnavského kraja je však navrhnutá priehrada Prietrž, ktorá by výrazne zasiahla 
dovnútra územia. Realizácia takejto vodnej nádrže vyvolá požiadavku na posudzovanie vplyvu na 
životné prostredie najmä z dôvodu existencie PP Rieky Myjavy. V návrhu sa však rešpektuje lokalizácia 
vodnej nádrže, a v jej území nie sú navrhnuté žiadne nové rozvojové plochy.    
 
 V predmetnom území je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov 
drenážnym systémom, ktoré je v správe príslušných poľnohospodárskych subjektov, vyznačené 
v grafickej časti. Z hľadiska meliorácii sa v území vyskytujú nasledovné melioračné zariadenia v správe 
Hydromeliorácie, š.p. :  
 

odvodňovací kanál evidenčné číslo celková dĺžka rok  
výstavby 

poznámka 

Dolnolučský 5208 065 001 1,185 km 1928 vybudovaný vrámci stavby „OP Podbranč“ 
Zvodnica 1  5208 065 002 0,380 km 1928 vybudovaný vrámci stavby „OP Podbranč“ 
Zvodnica 2 5208 065 003 0,120 km 1928 vybudovaný vrámci stavby „OP Podbranč“ 
Zvodnica 3 5208 065 004 0,095 km 1928 vybudovaný vrámci stavby „OP Podbranč“ 
Gabrielka 5208 280 002 0,650 km 1983 vybudovaný vrámci stavby „OP Sobotište“ 
Hrby 5208 280 003 0,500 km 1983 vybudovaný vrámci stavby „OP Sobotište“ 
Diely 5208 280 005 0,220 km 1983 vybudovaný vrámci stavby „OP Sobotište“ 
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V žiadnej lokalite z navrhovaných rozvojových plôch nie sú evidované hydromelioračné zariadenia 
v správe Hydromeliorácie š.p. 
 
Ochranné pásma 
 
- okolo toku rieky Myjava, od brehovej čiary po oboch stranách je 10,0m ochranné pásmo pobrežných 
pozemkov v zmysle §49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č.211/2004 Z.z. a 5,0m 
obojstranne od Kaštielskeho potoku, potoku Pod Starým hradom, Podzámockého potoku, toku Horná 
Dolina. Kutálci, Majeríčky, Matušovský potok, potok u Nečasov, Pánsky potok, Podbrančský potok, 
Svrčkov Jarok a potoku Cvrček.  
 Do územia toku a ochranného pásma nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, 
oplotenie, žiadne pevné stavby ani súvislú vzrastlú zeleň. Križovanie technickej infraštruktúry s vodným 
tokom musí byť riešené podľa STN 736822. 
 
- okolo odvodňovacích kanálov je ochranné pásmo 5m od brehovej čiary po oboch stranách toku.  
- okolo krytých odvodňovacích kanálov je ochranné pásmo 5 m od osi po oboch stranách kanála. 

2.12.2.2 Zásobovanie pitnou vodou 

 
Popis súčasného stavu a návrhu 
 
 Obec Podbranč  má značne členitý terén. Samotná obec pozostáva z viacerých osád, čiže nie 
je možné vybudovanie jedného vodného zdroja, ktorý by zásoboval celú obec. Obec nie je možné 
pripojiť ani na  diaľkový vodovod, nakoľko sa v blízkosti obce nenachádza. V súčasnej dobe má obec 
vybudovanú len časť vodovodnej siete, ktorá zásobuje len niektoré osady, ktoré sa nachádzajú blízko 
seba. Rodinné domy v osade U Nečasov a v Svrčkovom jarku nemajú vybudovaný vodovod, ale domy 
sú pripojené individuálne zo studní. V týchto osadách sa neuvažuje ani výhľadovo s vybudovaním 
vodovodov. Domy, ktoré sa nachádzajú mimo osád, a ktoré nie je možné pripojiť na verejné rozvody ani 
v budúcnosti  majú vybudované studne, v prípade výstavby nových domov  je potrebné pripojenie len 
na studne. Zásobovanie vodou v obci je riešené zo 4- vodných zdrojov – podľa pripojenia na vodu, 
z toho iba z vodného zdroja č.1 je zásobovaný verejný vodovod v správe BVS a.s. 
 
Popis vodovodnej siete v správe BVS a.s. : 
 
 Vodovodná sieť je vedená v teréne so značným výškovým sklonom. Zo studne HP-2 je prívod 
vody do vodojemu riešený výtlakom. Výtlak je zrealizovaný z potrubia z lineárneho polyetylénu 
tlakového. Od vodojemu je rozvod vody riešený samospádom až k jednotlivým odberateľom. Trasa 
vodovodu je vedená v značnej miere komunikáciami spájajúcimi jednotlivé osady, ktoré sú zásobené 
vodou. V úseku do osady Majeríčky je trasa vodovodu uložená pod ornou pôdou. Rozvodné potrubia 
vodovodu sú z lineárneho polyetylénu tlakového d 110 a d160, ako i z potrubia z tlakovej liatiny. Na 
potrubiach sú vybudované podzemné hydranty DN 80, opatrené uzávermi a poklopmi. Jednotlivé vetvy 
z dôvodu prevádzky a odstávky jednotlivých vetiev vodovodu sú opatrené uzávermi DN 100 – DN 160. 
Z hlavného zásobovacieho potrubia sú vybudované jednotlivé prípojky pre rodinné domy s uzávermi  
a meraním na prípojkách. 
 
Výtlačné potrubie lPE 110x10 je vedené do vodojemu 2x100m3. Celková dĺžka potr. 998m 
Materiál rozvodu vody pre osady- prívodné potrubie : 
Majeričky - pre túto osadu je prívodné potrubie  lPE 110x10 tlakové v celkovej dĺžke 1205 m. 
Majeričky – Vršky – prívodné potrubie  lPE 110x10 tlakové, celková dĺžka 122 m 
Biely Majer -  prívodné potrubie lPE 110x10 tlakové v celkovej dĺžke 877 m 
Chňupovia -   prívodné potrubie lPE 110x10 tlakové v celkovej dĺžke  222 m 
U Jakubov – prívodné potrubie  lPE 110x10 tlakové v celkovej dĺžke 50 m 
Drinové a Slezáci- prepojovacie potrubie medzi osadami- materiál lPE   110x10-celková dĺžka 237 m , 
Prívodné  potrubie lPE 160x14,6, v celkovej dĺžke 667 m a lPE 110x10 tlakové v celkovej dĺžke 3.668 m 
U Martišov  -  pokračovanie rozvodu vody od osady U Slezákov potrubím liatinovým LT 100-tlakovým 
 
Jednotlivé vodovodné vetvy nie sú zokruhované nakoľko sa jedná o značne členitý terén, kde nie je 
možné zokruhovanie  vodovodu. 
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Popis vodných zdrojov: 
 
Vodný zdroj 1 - časť obce Podbranč  je v súčasnej dobe zásobená vodou z jedného vodného zdroja V1 - 
KUCIPIREK, ktorý sa nachádza v časti obce. Voda zo studne je prečerpávaná výtlakom do vodojemu 
2x100 m3 , ktorý je umiestnený v časti Kamenné vráta. 
 
Vodný zdroj KUCIPIREK : 
V ohradenom areáli vodného zdroja je vybudovaná studňa HP-2.  
 
HP-2 , výdatnosť   Q= 1,90 l/s – H= 72,17 m 
 
V studni sú nainštalované ponorné čerpadlá, ktoré dopravujú vodu výtlačným potrubím  lPE 100-PN10-
tlakovým  do akumulačnej nádrže vodojemu obsahu 2x100 m3,   , s armatúrnou komorou, ktorý sa 
nachádza v najvyššom bode v teréne. – časť : Kamenné vráta. Od vodojemu je rozvod vedený 
samospádom. Z vodojemu sú prívodným potrubím  zásobené jednotlivé osady obce Podbranč. Jedná 
sa o osady : Majeričky, Dolná Dolina (Majer, Chnupovci, Liškovci, Slezákovci, Martišovci, 
Drinovci), a RD Podbranč. 
 
Vodný zdroj 2 - v súčasnej dobe nie je vybudovaný vodovod v obci Podbranč – časť Podzámok. V tejto 
časti sú jednotlivé rodinné domy zásobené vodou individuálne z jestvujúcich studní, vybudovaných na 
úpätí hradného vrchu zrúcaniny Branč. Časť obyvateľov má vybudovaný jednoduchý skupinový 
vodovod z týchto studní. Voda je hygienicky neupravovaná, čo potvrdzujú aj odobraté vzorky.  
 Pre túto časť obce je v súčasnosti už spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši 
vybudovanie vodného zdroja a rozvod vody do jednotlivých odberných miest v osade Podzámok. 
 
Vodný zdroj 3 - v časti obce Horná Dolina sa nachádza vodovod, ktorý bol svojpomocne vybudovaný 
pred cca 50 rokmi. Vodovod je pripojený z vodného zdroja – studne U Tománov. Vodovod je 
v nevyhovujúcom stave s častými poruchami. Na vodovod je pripojená časť obytných domov v tejto 
osade a druhá časť domov je zásobená vodou individuálne zo studní. Časť osady - Pláňava, ktorá sa 
nachádza pri Hornej Doline je takisto pripojená na tento vodovod. 
 V časti Horná Dolina sa navrhuje kompletná rekonštrukcia vodovodu, ako i zrealizovanie nových 
úsekov rozvodu vody v uliciach , kde sa vodovod v súčasnej dobe nenachádza. Z pôvodného zdroja, je 
potrebné pripojiť  aj ostatné ulice v časti Horná Dolina ako i nové rozvojové plochy, kde je potrebné 
výdatnosť tohto zdroja posúdiť, prípadne pri nedostatočnej kapacite v danej lokalite urobiť 
hydrogeologický prieskum a zistiť možnosti nového vodného zdroja a riešiť tak zásobovanie pitnou 
vodou. 
 
Vodný zdroj 4 – v osade Dolní Kutálkovci  bol taktiež svojpomocne vybudovaný lokálny vodovod 
zásobovaný zo studne v tejto lokalite. Nakoľko podobne ako v osade Horná Dolina neexistuje žiadna 
dokumentácia o tomto zariadení, bude nutné miestny vodovod zmapovať a po posúdení jeho stavu 
a stavu vodného zdroja navrhnúť jeho rekonštrukciu. 
 
Bilancia pitnej vody 
 
Bilancia pitnej vody je vypracovaná pre existujúcu a navrhovanú výstavbu s výhľadom na  30  rokov. 
Bilancia je spracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR zo 14.novembra 2006. 
Obec Podbranč má značne členitý terén a pozostává z viacerých osád, čiže existujúce domy majú od 
seba značné vzdialenosti. Obec nie je sústredená v jednom kompaktnom celku. 
 
Vodný zdroj 1 
 
Vstupné údaje :  
- počet obyvateľov : Majeričky  105 obyv., Dolná Dolina 158 obyv., Drinové 46 obyv., U Martišov 31 

obyv., U Slezákov 43 obyv., - celkom 383 obyvateľov. 
- počet obyvateľov v navrhovaných rodinných domoch a bytových domoch: – Liškovci- návrh 56 obyv., 

Lokalita pri novom ihrisku –návrh 21 obyv., Majer návrh 49 obyv., Majerické vršky – návrh 42 obyv. - 
celkom 168 obyvateľov  

-   počet obyvateľov-výhľadove-rekreačne :  Drinovci- výhľad  63 obyv.  
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-   vybavenosť obce -existujúce: obecný úrad , pošta, kultúrny dom, Zborový ev.dom, kde sa nachádza 
vývarovňa, malé obchody s potravinárskym a zmiešaným tovarom a pohostinstvo - celkom 12 
zamestnacov +2 zam. pre vývarovňu   

- vybavenosť obce -navrhovaná: Obchod a služby- celkom 12 zam. 
- výroba-navrhované drobné nerušivé prevádzky- počet zam. 20      
- živočíšna výroba : sústredená do 2 kompaktných celkov – Majeričky a Horná Dolina - hovädzí 

dobytok – 552 ks, Majeričky a Dolná Dolina – mechanizačný dvor a správa- celkom počet 
zamestnancov - 54, 

 
Vodný zdroj 1  HP-2 Kuciperek Merná jednotka Potreba pitnej vody 
  súčasnosť Návrh a výhľad 
1 –  obyvateľstvo : 
 383 obyv.x 135 l/obyv./deň = 
 168 obyv.x 135 l/obyv./deň = 
 63 obyv x  135 l/obyv./deň =                                       

 
l/deň 
l/deň 
l/deň 

 
51 705 

- 
- 

 
51 705 
22 680 

8 505 
2 - občianska vybavenosť : 
 12 zam.x 60 l/zam./deň  = 
 2 zam. x 400 l/zam./deň =                           
 12 zam. x 60 l/zam./deň   =                                             

 
l/deň 
l/deň 
l/deň 

 
720 
800 
720 

 
720 
800 
720 

3 - zamestnanci výr. podnikov 
 20 zam. x 80 l/zam./deň = 

 
l/deň 

 
- 

 
1 600 

4 - zamestnanci družstva 
 54 zam.x 120 l/deň =                                     

 
l/deň 

 
6 480 

 
6 480 

    
Medzisúčet l/deň 60 425 93 210 
    
4 - živočíšna výroba 
 Hov. Dobytok 
 223x80+329x35= 29.355 l/deň                           

 
 
l/deň 

 
 

29 355 

 
 

29 355 
    
Ceková potreba pitnej vody l/deň 

l/sec 
87 780 

1,02 
122 565 

1,42 
Denné nerovnomernostii odberu vody z vodovodu 
 

   

Priemerná denná potreba vody Qp m3/deň 
l/sec           

87,78 
1,02 

122,565 
1,42 

Max.denná potreba vody 
Qmax.=Qpxkd       kd=2                                     

 
m3/deň       
l/sec          

 
175,56 

2,04 

 
254,10 

2,84 
Max.hodinová potreba vody 
Qmax.= Qmax.d :24x kh      kh=1,8 

 
m3/hod          
l/sec 

 
13,17 

3,65 

 
18,40 

5,11 
 
Vodný zdroj 2 
 
Vstupné údaje :  
- počet obyvateľov : Podzámok  85 obyv., celkom 85 obyvateľov. 
- počet obyvateľov v navrhovaných rodinných domoch a bytových domoch:  – Podzámok- návrh  42 

obyv., Pod hradom- návrh 14 obyv., celkom 56 obyvateľov   
- vybavenosť obce -existujúca: malé obchody s potravinárskym a zmiešaným tovarom  a pohostinstvo 

– celkom 8 zam. +  malý amfiteáter  
- vybavenosť obce -navrhovaná: Obchod a služby- počet zam. 10 
- hotel, penzión  a šport – navrhované- celkom 140 lôžok  +  12 zam. admin. a 8 zam. reštaurácia  
- agroturistická farma – návrh – celkom  20 lôžok – 3 zam. admin. a 3 zam. reštaurácia  
 
Vodný zdroj 2 - Podzámok Merná jednotka Potreba pitnej vody 
  súčasnosť Návrh a výhľad 
1 –  obyvateľstvo : 
 85 obyv.x 135 l/obyv./deň = 
 56 obyv x  135 l/obyv./deň = 

 
l/deň 
l/deň 

 
11 475 

- 

 
11 475 

7 560 
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2 - občianska vybavenosť : 
  8 zam.x 60 l/zam./deň  = 
 10 zam. x 400 l/zam./deň = 

 
l/deň 
l/deň 

 
480 

- 

 
480 

4 000 
3 - hotel a penzión 
 140 lôž. x 500 l/lôžko/deň = 
 12zam.x60l/zam./deň = 
 8zam.reštx400l/deň = 

 
l/deň 
l/deň 
l/deň 

 
- 
- 
- 

 
70 000 

720 
3 200 

4 - agroturistická farma 
 20 lôž.x 150 l/deň = 
 3zam.x 60l/zam./deň 

 
l/deň 
l/deň 

 
- 
- 

 
3 000 

180 
    
Ceková potreba pitnej vody l/deň 

l/sec 
11 955 

0,13 
100 615 

1,16 
Denné nerovnomernostii odberu vody z vodovodu 
 

   

Priemerná denná potreba vody Qp m3/deň 
l/sec           

11,96 
0,13 

100,62 
1,16 

Max.denná potreba vody 
Qmax.=Qpxkd       kd=2                                     

 
m3/deň       
l/sec          

 
23,92 

0,16 

 
201,24 

2,32 
Max.hodinová potreba vody 
Qmax.= Qmax.d :24x kh      kh=1,8 

 
m3/hod          
l/sec 

 
1,79 
0,49 

 
15,10 

4,19 
 
Vodný zdroj 3 
 
Vstupné údaje :  
- počet obyvateľov :Horná Dolina 123 obyv, Pláňava 35 obyv.- celkom158   obyvateľov. 
- počet obyvateľov v navrhovaných rodinných domoch a bytových domoch: – Horná Dolina - návrh  88 

obyv., 
- počet obyvateľov-výhľad :  Horná Dolina- výhľad  84 obyv.  
 
Vodný zdroj 3 - U Tománov Merná jednotka Potreba pitnej vody 
  súčasnosť Návrh a výhľad 
1 –  obyvateľstvo : 
 158 obyv.x 135 l/obyv./deň = 
 88 obyv x  135 l/obyv./deň = 
 84 obyv.x 135 l/obyv./deň = 

 
l/deň 
l/deň 
l/deň 

 
21 330 

- 
- 

 
21 330 
11 880 
11 340 

    
Ceková potreba pitnej vody l/deň 

l/sec 
21 330 

0,25 
44 550 

0,52 
Denné nerovnomernostii odberu vody z vodovodu 
 

   

Priemerná denná potreba vody Qp m3/deň 
l/sec           

21,33 
0,25 

44,55 
0,51 

Max.denná potreba vody 
Qmax.=Qpxkd       kd=2                                     

 
m3/deň       
l/sec          

 
42,66 

0,50 

 
89,10 

1,03 
Max.hodinová potreba vody 
Qmax.= Qmax.d :24x kh      kh=1,8 

 
m3/hod          
l/sec 

 
3,20 
0,88 

 
6,68 
1,85 

 
Návrh riešenia vodovodu a opatrení vyplývajúcich z novej výstavby 
 
 V obci Podbranč sa uvažuje s novými lokalitami pre výstavbu nových rodinných a bytových 
domov a rekreačných chát. Výstavba sa bude realizovať nesústredene, čiže bude sa nachádzať 
v jednotlivých častiach, ktoré sú pripájané z jednotlivých vodných zdrojov. Nová výstavba v lokalite 
Majer-Br2, Liškovci –Br3 ,Majerické vršky – Br6 a rekreačné bývanie – Drinovci –Rb4  sa pripoja na 
existujúci rozvod vody novým potrubím lPE 110, ktorý je pripojený na Vodný zdroj 1. Jedná sa o krátke 
úseky vodovodu. Ostatné navrhované objekty, ktoré sa navrhujú v lokalite, ktorá je zásobená 
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z Vodného zdroja 1- sú umiestnené tak, že je možné ich pripojenie priamo na existujúci rozvod. Nová 
výstavba v časti Podzámok a Pod hradom bude pripojená na nový vodovod, ktorý sa bude budovať 
v tejto časti obce a bude pripojený na Vodný zdroj 2. Jedná sa o nové rodinné a bytové domy, ako 
i hotely a penzióny. Navrhovaná výstavba v lokalite Horná Dolina  bude pripojená na vodovod, ktorý sa 
bude rekonštruovať a predlžovať trasy nového vodovodu. Rekonštruovaný vodovod bude z plastového 
potrubia lPE 110 tlakového. Pri tejto lokalite bude potrebné zistiť vedenie vodovodu, ako i kapacitu 
existujúceho vodného zdroja, z ktorého je zásobený vodovod. Navrhovaná lokalita pre výstavbu 
rekreačných chát v lokalite Nečasovci, Kubíčkovci, Pod Lipčajkami a Svrčkov Jarok nemá vybudovaný 
vodovod a ani výhľadovo sa neuvažuje s jeho výstavbou. Tieto domy budú pripojené na vodu 
z vlastných studní. 
 
Bilancia pitnej vody pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ 
 
 Navrhované rozvojové funkčné plochy sa napoja na existujúce potrubné rozvody, nachádzajúce 
sa v susediacich lokalitách. 
 Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou jednotlivých rozvojových plôch bude 
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi 
pripojovacími podmienkami. Bilancia pitnej vody pre predmetné lokality je urobená v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 684/2006. 
 
Základné údaje: 
 
- predpokladaný počet navrhovaných bytových jednotiek - 80 b. j. 
- predpokladaný počet obyvateľov - 250 obyv. 
 
Predpokladaná potreba pitnej vody v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov 1/2013" spolu: 
 
- 250 obyv. x 135 l/osob. deň = 33 750 l/deň = 0,391l/s 
Spolu priemerná denná potreba Qp: 33 750 l/deň = 0,391 l/s 
 
- max. denná potreba Qmax: 
Qmax = Qp x kd = 33,75 x 1,4 = 47,25 m3/d = 0,547 l/s 
kd = súčiniteľ dennej nerovnosti 
 
- max hodinová potreba Qhmax: 
Qhmax = Qmax/24 x kh = 47,25 / 24 x 1,8 = 3,544 m3/h =0,98 l/s 
kh = súčiniteľ hodinovej nerovnosti. 
 
Návrh riešenia vodovodu a opatrení vyplývajúcich z novej výstavby pre potreby zámerov „Zmien 
a doplnkov č. 1/2013“ 
 
 Nová výstavba v lokalitách Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 sa pripojí na existujúci rozvod vody, ktorý je 
pripojený na Vodný zdroj 1, novým potrubím lPE 110. Jedná sa o krátke úseky vodovodu. V ďalšom 
stupni PD bude nutné preskúmať výdatnosť tohto zdroja, vzhľadom na jeho rozšírenie zásobovania 
pitnou vodou. Navrhované napojenie bude potrebné odsúhlasiť prevádzkovateľom vodovodu v zmysle 
zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v zmysle neskorších 
predpisov. 
 
Bilancia pitnej vody pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ 
 
 Navrhované rozvojové funkčné plochy sa napoja na existujúce potrubné rozvody, nachádzajúce 
sa v susediacich lokalitách. 
 Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou jednotlivých rozvojových plôch bude 
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi 
pripojovacími podmienkami. Bilancia pitnej vody pre predmetné lokality je urobená v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 684/2006. 
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Základné údaje: 
 
- predpokladaný počet navrhovaných bytových jednotiek - 25 b. j. 
- predpokladaný počet obyvateľov - 75 obyv. 
 
Predpokladaná potreba pitnej vody v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov 2/2018" spolu: 
 
- 75 obyv. x 135 l/osob. deň = 10 125 l/deň = 0,117 l/s 
Spolu priemerná denná potreba Qp: 10 125 l/deň = 0,117 l/s 
 
- max. denná potreba Qmax: 
Qmax = Qp x kd = 10,13 x 1,4 = 14,182 m3/d = 0,164 l/s 
kd = súčiniteľ dennej nerovnosti 
 
- max hodinová potreba Qhmax: 
Qhmax = Qmax/24 x kh = 14,182 / 24 x 1,8 = 1,06 m3/h =0,29 l/s 
kh = súčiniteľ hodinovej nerovnosti. 
 
 
 
Návrh riešenia vodovodu a opatrení vyplývajúcich z novej výstavby pre potreby zámerov „Zmien 
a doplnkov č. 2/2018“ 
 
 Nová výstavba v lokalitách Br7, Br8, Rb5, Bh1 sa pripojí na existujúci rozvod vody, ktorý je 
pripojený na Vodný zdroj 1, novým potrubím lPE 110. Jedná sa o krátke úseky vodovodu. V ďalšom 
stupni PD bude nutné preskúmať výdatnosť tohto zdroja, vzhľadom na jeho rozšírenie zásobovania 
pitnou vodou. Navrhované napojenie bude potrebné odsúhlasiť prevádzkovateľom vodovodu v zmysle 
zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v zmysle neskorších 
predpisov. 

2.12.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd  

 
Popis súčasného stavu 
 
 V danej lokalite nie je v súčasnej dobe vybudovaná splašková kanalizácia ani žiadna ČOV. 
Všetky splaškové vody od jednotlivých domov sú pripojené do akumulačných žúmp. Likvidáciu 
odpadových vôd si musia riešiť obyvatelia u firmy, ktorá má oprávnenie na ich likvidáciu. 
 
Návrh riešenia koncepcie odkanalizovania 
 
 Terén v obci Podbranč, ktorú tvorí niekoľko osád má značné výškové rozdiely, ako i značné 
vzdialenosti jednotlivých osád. V takýchto podmienkach je zložité až nemožné vybudovať kanalizáciu, 
ktorá bude odvádzať splaškové vody od všetkých domov v osadách gravitačným alebo výtlačným 
systémom. Vzhľadom na túto situáciu je potrebné vyriešiť likvidáciu odpadových vôd v jednotlivých 
lokalitách obce samostatne. V obci boli vytypované miesta pre osadenie budúcich ČOV. ČOV sa 
doporučuje vybudovať len v osadách s väčším množstvom domov a obyvateľov a tiež možnosťou 
zaústenia vyčistených vôd do recipientu. Presná poloha a rozsah jednotlivých ČOV sa určí v ďalších 
stupňoch podrobnejšej dokumentácie s ohľadom na konkrétne hydrogeologické pomery a jednotlivé 
priemerné ročné prietoky zaúsťovacích tokov.  
 
V jednotlivých lokalitách bola navrhnutá verejná kanalizácia s príslušnými ČOV: 
 
ČOV 1 - v lokalite Majeríčky  sa vybuduje nová kanalizácia. Potrubie kanalizácie bude vedené pod 
miestnymi komunikáciami, kde to nie je možné vedľa komunikácie v zelenom páse.  Kanalizácia bude 
riešená aj v nových plochách určených pre novú výstavbu. V tejto časti obce sa predpokladá, že 
kanalizácia bude vedená gravitačným spôsobom až po pripojenie do ČOV.  
 Vo vyznačenom mieste sa vybuduje nová ČOV do ktorej sa pripojí kanalizačné  potrubie  z časti 
obce. Pre túto lokalitu sa navrhuje ČOV o kapacite 200 EO. Vyčistené odpadové vody sa pripoja cez 
merný a výustný objekt  do rieky Myjavy. 
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ČOV 2 - v lokalite Podzámok sa navrhuje vybudovať novú kanalizáciu. Potrubie bude uložené pod 
miestnymi komunikáciami, alebo vedľa cesty. Kanalizácia bude riešená aj v nových plochách určených 
pre novú výstavbu. Nakoľko sa jedná o dlhšiu trasu kanalizácie, predpokladá sa vzhľadom na terén, že 
kanalizácia nebude vedená len gravitačným spôsobom, ale bude potrebné riešiť aj prečerpávanie  
a výtlak kanalizácie na navrhovanej trase. 
 Vo vyznačenom mieste sa vybuduje nová ČOV do ktorej sa pripojí kanalizačné  potrubie  z časti 
obce. Pre túto lokalitu sa navrhuje ČOV o kapacite 400 EO. Vyčistené odpadové vody sa pripoja cez 
merný a výustný objekt  do miestneho potoka vedúceho do rieky Myjavy. 
 
ČOV 3 - v lokalite Dolná Dolina sa navrhuje vybudovať novú kanalizáciu. Potrubie bude uložené pod 
miestnymi komunikáciami, alebo vedľa cesty. Kanalizácia bude riešená aj v nových plochách určených 
pre novú výstavbu. Nakoľko sa jedná o dlhšiu trasu kanalizácie, predpokladá sa vzhľadom na terén, že 
kanalizácia nebude vedená len gravitačným spôsobom, ale bude potrebné riešiť aj prečerpávanie  
a výtlak kanalizácie na navrhovanej trase. 
 Vo vyznačenom mieste sa vybuduje nová ČOV do ktorej sa pripojí kanalizačné  potrubie  z časti 
obce. Pre túto lokalitu sa navrhuje ČOV o kapacite 500 EO. Vyčistené odpadové vody sa pripoja cez 
merný a výustný objekt  do rieky Myjavy. 
 
ČOV 4 - v lokalite Horná Dolina sa vybuduje nová kanalizácia, ktorá bude uložená pod miestnymi 
komunikáciami a bude zaústená do novej ČOV , ktorá bude umiestnená v blízkosti rieky Myjavy. Do 
tejto kanalizácie budú pripojené aj nové lokality pre výstavbu v časti Horná Dolina,  ako i kanalizácia 
z časti obce-Pláňava. Nakoľko sa jedná o značne členitý terén, v prípade, že nebude možné viesť 
potrubie kanalizácie gravitačné bude potrebné urobiť prečerpávanie splaškových vôd.  
 Pre túto lokalitu sa navrhuje ČOV o kapacite  400 EO. Vyčistené odpadové vody sa pripoja cez 
merný a výustný objekt  do rieky Myjavy. 
 

 Do vybudovania funkčnej verejnej kanalizácie bude prípustné odvádzať splaškové vody do 
prefabrikovaných železobetónových nepriepustných žúmp. Uvedené riešenie sa považuje za dočasné, 
s následným napojením všetkých nových rozvojových plôch ako aj existujúcej zástavby na verejnú 
kanalizáciu obce. 

 Ostatné existujúce osady, ktoré nie je možné odkanalizovať do navrhovaných ČOV budú odvádzať 
splaškové vody do prefabrikovaných železobetónových nepriepustných žúmp trvalo.
 
 V rámci navrhovanej kanalizácie nie je riešená likvidácia odpadových vôd z areálu PD v lokalite 
Horná Dolina.  Likvidácia odpadových vôd je riešená samostatne – v areáli družstva. 
 
Trasy kanalizácie a materiál 
 
 Trasy kanalizácie v jednotlivých častiach obce budú vedené v existujúcich komunikáciách, resp. 
v navrhovaných komunikáciách v lokalitách pre výstavbu. V prípade, že nie je možné uloženie potrubia 
do komunikácie uloží sa potrubie v zelenom páse pri ceste. Trasy kanalizácie budú členené 
kanalizačnými šachtami typovými z betónových prefabrikovaných skruží. Šachty sa zabezpečia ťažkými 
liatinovými poklopmi. Rozvody kanalizácie sa v celom rozsahu navrhujú z potrubia plastového 
korugovaného  PVC K 300-pre vonkajšie kanalizačné stoky. ČOV  sa navrhujú typové a budú 
umiestnené v miestach na okraji osady s možnosťou pripojenie do recipientu.  Objekt musí byť 
oplotený. 
 
Poznámka: 
Do navrhovanej splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené dažďové vody /strechy, spevnené plochy 
a komunikácie./ Pre dažďové vody sa zachová doterajší systém s prípadnou úpravou podľa požiadaviek 
investora, ako i daných možností  vzhľadom na terén. 
 
Predpokladané množstvá odpadových vôd 
 
 Množstvo odpadových vôd do kanalizácie je ovplyvnené potrebou vody pre danú lokalitu. 
Potreba vody je vypočítaná v časti-Vodné hospodárstvo. V množstve odpadových vôd sa uvažuje aj 
s uvažovanou zástavbou v jednotlivých častiach obce. 
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ČOV 1 Merná jednotka Súčasnosť Návrh 
Majeríčky  r.2007 r.2030 
Priemerný denný prítok splaškových vôd 
- lokalita Majeríčky 

 
m3/deň 

 
14,75 

 
22,68 

    
Cekový prítok do ČOV m3/deň 14,75 22,68 
Priemerný denný prítok m3/deň 

l/s 
6,00 
0,17 

10,00 
0,26 

Maximálny hodinový prítok 
Qmax.= Q24xkh    kh=2,5 

m3/h 
l/s          

1,52 
0,42 

2,40 
0,66 

 
ČOV 2 Merná jednotka Súčasnosť Návrh 
Podzámok  r.2007 r.2030 
Priemerný denný prítok splaškových vôd 
- lokalita Podzámok 

 
m3/deň 

 
11,96 

 
81,58 

    
Cekový prítok do ČOV m3/deň 11,96 81,58 
Priemerný denný prítok m3/deň 

l/s 
6,00 
0,14 

40,79 
0,94 

Maximálny hodinový prítok 
Qmax.= Q24xkh    kh=2,5 

m3/h 
l/s          

1,25 
0,34 

8,50 
2,36 

 
ČOV 3 Merná jednotka Súčasnosť Návrh 
Dolná Dolina  r.2007 r.2030 
Priemerný denný prítok splaškových vôd 
- lokalita Dolná Dolina 

 
m3/deň 

 
37,53 

 
60,21 

    
Cekový prítok do ČOV m3/deň 37,53 60,21 
Priemerný denný prítok m3/deň 

l/s 
18,80 

0,43 
30,10 

0,69 
Maximálny hodinový prítok 
Qmax.= Q24xkh    kh=2,5 

m3/h 
l/s          

3,91 
1,08 

6,27 
1,74 

 
ČOV 4 Merná jednotka Súčasnosť Návrh 
Horná Dolina  r.2007 r.2030 
Priemerný denný prítok splaškových vôd 
- lokalita Horná Dolina 

 
m3/deň 

 
21,33 

 
44,55 

    
Cekový prítok do ČOV m3/deň 21,33 44,56 
Priemerný denný prítok m3/deň 

l/s 
10,66 

0,24 
22,28 

0,52 
Maximálny hodinový prítok 
Qmax.= Q24xkh    kh=2,5 

m3/h 
l/s          

2,22 
0,62 

4,64 
1,30 

 
 
Ochranné pásma 
 

Ochranné pásma pre verejné vodovody a verejné kanalizácie stanovuje zákon č.442/2002 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach. Do priemeru DN 500 
je to 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia. Pri priemeroch potrubí nad DN 500 je to 
2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia.  

Ochranné pásma pre ČOV v zmysle STN 75 6401 nie sú stanovené, ale sú doporučené 
minimálne vzdialenosti  súvislej bytovej výstavby  od ČOV. Je to minimálne 25 m od areálu ČOV- keď je 
ČOV zakrytá – ČOV v murovanom objekte. Vzdialenosť od nezakrytej ČOV a ČOV s kalovým 
hospodárstvom- minimálne 100m. Väčšie vzdialenosti môžu byť stanovené v prípade prevládajúcich 
vetrov smerom od ČOV k bytovej zástavbe /podľa údajov SHMÚ/. V riešenom území sú navrhnuté 
4xČOV s odstupom 25 m od existujúcej a navrhovanej zástavby. 
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Systém odvádzania dažďových vôd 
 
 Nakoľko sa v danej lokalite navrhuje vybudovanie ČOV pre splaškové vody nie je možné riešiť 
pripojenie dažďových vôd do tejto kanalizácie. Obec Podbranč tvorí niekoľko osád, ktoré sú od seba 
vzdialené a nie sú sústredené na jednom mieste. Terén je značne členitý a dažďové vody odtekajú 
samospádom do najnižších miest, kde sa pripájajú do miestnych potokov a rieky Myjava, ktoré sa 
nachádzajú v danej lokalite. Dažďové vody, ktoré spadnú na polia , lúky a poľnohospodársku pôdu 
vsakujú do pôdy a vody, ktoré odtekajú zo striech, spevnených plôch a komunikácii čiastočne vsakujú, 
alebo odtekajú v priekopách vedľa  ciest  do údolia, kde sa nachádzajú vodné toky, do ktorých voda 
odteká. 
 
Množstvo dažďových vôd z danej lokality : 
 
- plocha striech : 95.823 m2 
 Qs= 1,0x 9,58x189,30 = 1813  l/s 
- plocha komunikácií : 126.500 m2 
 Qc = 0,90x12,65x189,30= 2155 l/s 
- spevnená plocha : 575.570 m2 
 Qsp. = 0,70x 57,56x189,30 =  7627 l/s 
- trávnaté porasty : 774.914 m2    
 Qt = 0,15x77,49x189,30 =  2200 l/s 
             
 Vypočítané množstvo dažďových vôd nebude odtekať vo vypočítanom množstve, ale časť 
vsiakne  do zeme na trase.  Vzhľadom k tomu, že jednotlivé osady sú od seba vzdialené, bude toto 
množstvo dažďovej vody odtekať viacerými vetvami, ústiacimi do niekoľkých vodných tokov v riešenom 
území. Nakoľko sa jedná o značne členitý terén dažďové vody odtekajú vedľa ciest do údolia.  Rýchlosť 
tejto vody pri prívalovom daždi je značná a preto sa doporučuje na zníženie tejto rýchlosti a tiež aj kvôli 
zmierneniu odtokového množstva vody pri prívalovom daždi stlmiť tieto vody pomocou dažďových 
betónových zdrží, ktoré sa vybudujú a budú tvoriť súčasť záchytnej priekopy pri ceste. Tiež by bolo 
výhodné, podľa zvolenej lokality zachytávanie dažďových vôd do akumulačných nádrží, z ktorých je 
možné využívať vodu v čase sucha na polievanie. Dažďové vody zo striech rodinných domov, 
rekreačných chát a inej navrhovanej zástavby budú v budúcnosti riešené na každom pozemku 
samostatne, aby sa zabránilo hromadenie dažďových vôd najmä v čase dažďov. Doporučuje sa 
vybudovať pre tieto vody vsakovacie nádrže, alebo šachty, ktoré sa môžu používať neskôr na 
polievanie. Dažďové vody zo spevnených plôch a komunikácii budú odvádzané gravitačne. Na 
odvádzanie  a zachytávanie týchto vôd sú popri cestách  vybudované priekopy  a vodné zdrže. 
 
Návrh riešenia koncepcie odkanalizovania pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ 
 
 V navrhovaných funkčných plochách Bx1, Bx2, Bz1 a Bz2 sa predpokladá, že kanalizácia bude 
vedená gravitačným spôsobom až po pripojenie do ČOV, ktorá bola navrhnutá pre časť lokality 
Majeríčky v platnom Územnom pláne obce Podbranč z r. 2008 (označená bola v textovej a v grafickej 
časti ako ČOV 1). Potrubie kanalizácie bude vedené pod miestnymi komunikáciami, kde to nie je možné 
vedľa komunikácie v zelenom páse a bude zaústené do novej ČOV. 
 Trasy kanalizácie budú členené kanalizačnými šachtami typovými z betónových 
prefabrikovaných skruží. Šachty sa zabezpečia ťažkými liatinovými poklopmi. Rozvody kanalizácie sa 
v celom rozsahu navrhujú z potrubia plastového korugovaného  PVC K 300 pre vonkajšie kanalizačné 
stoky. Podrobný návrh riešenia odkanalizovania jednotlivých rozvojových plôch bude spracovaný v 
ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi pripojovacími 
podmienkami. 
 Do vybudovania funkčnej verejnej kanalizácie bude prípustné odvádzať splaškové vody do 
prefabrikovaných železobetónových nepriepustných žúmp. Uvedené riešenie sa považuje za dočasné, 
s následným napojením všetkých nových rozvojových plôch ako aj existujúcej zástavby na verejnú 
kanalizáciu obce. 
   
Poznámka: 
Do navrhovanej splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené dažďové vody /strechy, spevnené plochy 
a komunikácie. 
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Predpokladané množstvá odpadových vôd pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ 
 
 Množstvo odpadových vôd do kanalizácie je ovplyvnené potrebou vody pre danú lokalitu. 
Potreba vody je vypočítaná v časti - Vodné hospodárstvo.  
 
Základné údaje: 
- Navrhovaný počet bytových jednotiek - 80 b. j. 
- Navrhovaný počet obyvateľov - 250 obyv. 
 
Predpokladané množstvo odpadových (splašk.) vôd z navrhovaných lokalít "Zmien a doplnkov 1/2013": 
 
Bolo stanovené výpočtom potreby pitnej vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 a kapitoly 6, STN 
75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky. 
 
 priemerný denný prietok Qp = 33 750 l/deň = 0,391 l/s 
 
- najväčší prietok splaškových vôd Qh max: 
Qh max = kh max x Qp = 3,0 x 0,391 = 1,17 l/s 
kh max = súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnosti 
 
- najmenší navrhovaný prietok Qh min: 
Qh min = kh min x Qp = 0,6 x 0,391 = 0,23 l/s 
 
Systém odvádzania dažďových vôd pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 1/2013“ 
 
 V novo navrhovaných funkčných plochách "Zmien a doplnkov 1/2013 ÚPN-O Podbranč" sa 
predpokladá, že dažďové vody zo striech rodinných domov, bytových domov a inej navrhovanej 
zástavby budú v budúcnosti riešené na každom pozemku samostatne, aby sa zabránilo hromadenie 
dažďových vôd najmä v čase dažďov. Odporúča sa vybudovať pre tieto vody vsakovacie nádrže, alebo 
šachty, ktoré sa môžu používať neskôr na polievanie. Dažďové vody zo spevnených plôch 
a komunikácii budú odvádzané gravitačne. Na odvádzanie  a zachytávanie týchto vôd budú popri 
cestách  vybudované priekopy  a vodné zdrže. 
 
Predpokladané množstvo dažďových vôd z navrhovaných lokalít "Zmien a doplnkov 1/2013": 
 
- plocha striech : 11.200 m2 
 Qs= 1,0x 1,12x189,30 = 227.16 l/s 
- plocha komunikácií : 6.540 m2 
 Qc = 0,90x0,654x189,30= 111,4 l/s 
- spevnená plocha : 9.260 m2 
 Qsp = 0,70x  0,926x189,30 =  122,7 l/s 
- trávnaté porasty : 14.860 m2    
 Qt = 0,15x1,486x189,30 =  42.19 l/s 
             
Návrh riešenia koncepcie odkanalizovania pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ 
 
 V navrhovaných funkčných plochách Br7, Br8, Rb5, Bh1 sa predpokladá, že kanalizácia bude 
vedená gravitačným spôsobom až po pripojenie do ČOV, ktorá bola navrhnutá pre časť lokality Dolná 
Dolina v platnom Územnom pláne obce Podbranč z r. 2008 (označená bola v textovej a v grafickej časti 
ako TV1-ČOV 3). Potrubie kanalizácie bude vedené pod miestnymi komunikáciami, kde to nie je možné 
vedľa komunikácie v zelenom páse a bude zaústené do novej ČOV. 
 Trasy kanalizácie budú členené kanalizačnými šachtami typovými z betónových 
prefabrikovaných skruží. Šachty sa zabezpečia ťažkými liatinovými poklopmi. Rozvody kanalizácie sa 
v celom rozsahu navrhujú z potrubia plastového korugovaného  PVC K 300 pre vonkajšie kanalizačné 
stoky. Podrobný návrh riešenia odkanalizovania jednotlivých rozvojových plôch bude spracovaný v 
ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom, v súlade s aktuálnymi pripojovacími 
podmienkami. 
 Do vybudovania funkčnej verejnej kanalizácie bude prípustné odvádzať splaškové vody do 
prefabrikovaných železobetónových nepriepustných žúmp. Uvedené riešenie sa považuje za dočasné, 
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s následným napojením všetkých nových rozvojových plôch ako aj existujúcej zástavby na verejnú 
kanalizáciu obce. 
   
Poznámka: 
Do navrhovanej splaškovej kanalizácie nesmú byť zaústené dažďové vody /strechy, spevnené plochy 
a komunikácie. 
 
Predpokladané množstvá odpadových vôd pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ 
 
 Množstvo odpadových vôd do kanalizácie je ovplyvnené potrebou vody pre danú lokalitu. 
Potreba vody je vypočítaná v časti - Vodné hospodárstvo.  
 
Základné údaje: 
- Navrhovaný počet bytových jednotiek - 25 b. j. 
- Navrhovaný počet obyvateľov - 75 obyv. 
 
Predpokladané množstvo odpadových (splašk.) vôd z navrhovaných lokalít "Zmien a doplnkov 2/2018": 
 
Bolo stanovené výpočtom potreby pitnej vody podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 / 2006 a kapitoly 6, STN 
75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky. 
 
 priemerný denný prietok Qp = 10 125 l/deň = 0,117 l/s 
 
- najväčší prietok splaškových vôd Qh max: 
Qh max = kh max x Qp = 3,0 x 0,117 = 0,35 l/s 
kh max = súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnosti 
 
- najmenší navrhovaný prietok Qh min: 
Qh min = kh min x Qp = 0,6 x 0,117 = 0,07 l/s 
 
Systém odvádzania dažďových vôd pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ 
 
 V novo navrhovaných funkčných plochách "Zmien a doplnkov 2/2018 ÚPN-O Podbranč" sa 
predpokladá, že dažďové vody zo striech rodinných domov, bytových domov a inej navrhovanej 
zástavby budú v budúcnosti riešené na každom pozemku samostatne, aby sa zabránilo hromadenie 
dažďových vôd najmä v čase dažďov. Odporúča sa vybudovať pre tieto vody vsakovacie nádrže, alebo 
šachty, ktoré sa môžu používať neskôr na polievanie. Dažďové vody zo spevnených plôch 
a komunikácii budú odvádzané gravitačne. Na odvádzanie  a zachytávanie týchto vôd budú popri 
cestách  vybudované priekopy  a vodné zdrže. 
 
Predpokladané množstvo dažďových vôd z navrhovaných lokalít "Zmien a doplnkov 2/2018": 
 
- plocha striech : 6.500 m2 
 Qs= 1,0x1,25x189,30 = 123,05 l/s 
- plocha komunikácií : 3.800 m2 
 Qc = 0,90x0,38x189,30= 64,75 l/s 
- spevnená plocha : 5.000 m2 
 Qsp = 0,70x0,5x189,30 =  66,26 l/s 
- trávnaté porasty : 40.900 m2    
 Qt = 0,15x4,09x189,30 =  116.13 l/s 
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2.12.3  Energetika 
 

2.12.3.1 Zásobovanie teplom 

 
Obec Podbranč v súčasnosti nie je plynofikovaná. V blízkostí obce sa nenachádzajú žiadne 

centrálne výrobne tepla, všetky objekty  podnikateľských aktivít, občianskej vybavenosti a domácností 
využívajú ako zdroj tepla  potrebného pre účely kúrenia, varenia a prípravu TÚV tuhé palivo. Ojedinele 
sa vyskytuje kúrenie na elektrickú energiu a plyn (zásobníkové tlakové nádoby). 

Z dôvodu absencie plynovodnej rozvodnej siete a nerentability vybudovania novej plynofikácie 
obce budú nové rozvojové plochy využívať ako zdroj tepla prevažne tuhé palivo a elektrickú energiu. 

Z hľadiska ďalšieho rozvoja obce, v súhlase so štátnou energetickou politikou, ako aj menším 
znečistením prostredia a nižšou cenou tepla pre konečného spotrebiteľa odporúčame: 
realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV, 
posúdiť možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie 
stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch IBV, 
posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotli na biomasu. 
 

Z dôvodu absencie plynovodnej rozvodnej siete a nerentability vybudovania novej plynofikácie 
obce budú nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 1/2013" využívať ako zdroj tepla prevažne tuhé 
palivo a elektrickú energiu. 

Z hľadiska ďalšieho rozvoja obce, v súhlase so štátnou energetickou politikou, ako aj menším 
znečistením prostredia a nižšou cenou tepla pre konečného spotrebiteľa odporúčame: 
realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV, 
posúdiť možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie 
stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch IBV, 
posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotly na biomasu. 
 

Z dôvodu absencie plynovodnej rozvodnej siete a nerentability vybudovania novej plynofikácie 
obce budú nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018" využívať ako zdroj tepla prevažne tuhé 
palivo a elektrickú energiu. 

2.12.3.2 Zásobovanie plynom 

 
Súčasný stav a návrh 
 

V súčasnej dobe sa v danej lokalite nenachádzajú žiadne rozvody plynu. Pre danú lokalitu – 
obec Podbranč  bol spracovaný plynofikačný zámer, kde boli zahrnuté odbery zemného plynu pre 
obyvateľstvo , maloodberateľov a veľkoodberateľov na základe prevedeného prieskumu a požiadaviek 
obce. Pre uvedených odberateľov pri rešpektovaní platnej smernice GR SPP š.p. č. 10/2000 bol 
spracovaný ekonomický prepočet nákladov na požadovanú plynofikáciu obce. V ekonomickom 
vyhodnotení efektívnosti vložených investičných prostriedkov zo strany SPP š.p. pri 100%- nej účasti 
SPP š.p. je dokladované, že akcia je ekonomicky pre SPP š.p. nevratná. 
 

Na základe týchto skutočností SPP  š.p. nesúhlasí so zaradením predmetnej plynofikácie obce 
do investičného plánu SPP š.p. a následnej realizácie rozvodov plynu v obci Podbranč. Napriek 
uvedenému zisteniu negatívneho výsledku ekonomického vyhodnotenia bude SPP š.p sledovať 
možnosť plynofikácie obce. V prípade zmeny ekonomických pravidiel posudzovania bude prevedený 
nový prepočet ekonomiky a o výsledku bude informovaná obec. 

2.12.3.3 Zásobovanie elektrickou energiou 

 
Riešené územie je trasou nadradenej energetickej sústavy dotknuté len okrajovo. Miestnou 

lokalitou „Háje v doline „ je vedená trasa ZVVN 400 kV vedenia číslo V424 zo Sokolníc do Križovian, 
súbežne aj VVN 220 kV vedenie číslo V280 zo Sokolníc do Senice. V zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike sú stanovené bezpečnostné a prevádzkové podmienky v ochranných pásmach vedení, 
ktoré musia byť zohľadnené v rozvojových územných plánoch. Ochranné pásmo pre vedenie 220 kV je 
20 m na obe strany, pre 400 kV je pásmo 25 m. Pásmo je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej 
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vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Zákon v § 36 presne vymedzuje rozsah 
a spôsob činností v ochranných pásmach. 

Zásobovanie územia elektrickou energiou je realizované vzdušnými distribučnými rozvodmi 22 
kV , napojenými z priebežnej linky č. 268 . Ochranné pásmo pre vedenie 22 kV je 10 m na obe strany. 
Siete spotrebiteľského NN napätia sú napájané z vonkajších trafostaníc, ktoré majú v zmysle Zákona 10 
m ochranné pásmo. Základné údaje trafostaníc sú v nasledujúcej tabuľke. Všetky sú v správe ZSE 
okrem TS 41-6, ktorá je evidovaná ako „cudzia“. 
 
Číslo TS men.výkon  konštrukčné  možnosť   súčasné 
     vyhotovenie  rozšírenia  zaťaženie 
 
041-1  160 kVA  2 ½ stĺpová  do 400 kVA  50 % 
041-2  100 kVA  PTS   do 400 kVA  40 % 
041-3  160 kVA  4 stĺpová  do 400 kVA  60 % 
041-4  160 kVA  4 stĺpová  do 400 kVA  50 % 
041-5  100 kVA  PTS   do 400 kVA  70 % 
041-6  160 kVA  1 stĺpová  nie je možné  50 % 
041-7  100 kVA  2 ½ stĺpová  do 400 kVA  80 % 
041-8  100 kVA  2 ½ stĺpová  do 400 kVA  60 % 
041-9  100 kVA  PTS   do 400 kVA  70 % 
spolu  1140      3360   660 
 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé , v súčasnosti je výkonová rezerva inštalovaných trafostaníc 
v správe ZSE cca 480 kVA . Ďalších 2120 kVA je možné získať po rekonštrukcii existujúcich trafostaníc. 
 

Nízkonapäťové distribučné rozvody sú urobené vzdušnými rozvodmi 4xAlFe na 
železobetónových ( ojedinele drevených ) podperných bodoch, bez ochranného pásma. Napájanie 
objektov prevažne individuálnej bytovej výstavby je realizované vzdušnými prípojkami , len najnovšie 
lokality zástavby sú napojené zemnými 1 kV káblami.  
 
Nové nároky na elektrickú energiu a návrh riešenia 
 

Obec Podbranč nie je plynofikovaná , vykurovanie nových objektov a príprava TÚV sa uvažuje 
elektrikou. Rovnako treba uvažovať aj s použitím elektrických sporákov. Výpočty energetickej 
náročnosti rozvojových plánov vychádzajú z týchto jednotkových požiadaviek : 
 

rodinný dom Pi = 30 kW Pp = 20 kW 
bytová jednotka Pi = 20 kW Pp = 10 kW 
objekt občianskej vybavenosti Pi = 20 kW Pp = 15 kW 
objekt pre výrobu Pi = 60 kW Pp = 40 kW 
rekreačný objekt – penzión Pí = 60 kW Pp = 40 kW 
rekreačný dom Pi = 30 kW Pp = 20 kW 

 
Elektroenergetická bilancia pre rozvojové plochy vychádza zo súčtu výpočtových príkonov podľa 

počtu jednotiek a odhadu príkonu verejného osvetlenia, vynásobeného koeficientom súdobosti podľa 
počtu jednotiek. 
 

Br1 = 25xRD+VO = /25x20+2/x0,36 = 180 kW 
Br1v = 24xRD+VO = /24x20+2/x0,36 = 173 kW 
Br2 = 14xRD+VO = /14x20+1/x0,41 = 115 kW 
Br3 = 10xRD+VO = /10x20+1/x0,45 = 91 kW 
Br4 = 12xRD+VO = /12x20+1/x0,43 = 103 kW 
Br5 = 4xRD = /4x20/x0,6 = 48 kW 
Br6 = 12xRD+VO = /12x20+1/x0,43 = 103 kW 
Bb1 = 6xBJ = /6x10/x0,53 = 32 kW 
Rb1 = 25xRD = /25x20/x0,36 = 180 kW 
Rb2v = 50xRD = /50x20/x0,31 = 310 kW 
Rb3 = 16xRD = /16x20/x0,4 = 128 kW 
Rb4 = 8xRD = /8x20/x0,48 = 77 kW 
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Nároky podľa lokalít : 
 
Horná Dolina = Br1+Br1v = 180+173 = 353 kW 
   
  Treba vybudovať novú kioskovú trafostanicu 630 kVA 
  Káblová VN prípojka z TS 41-4 
 
Drinovci + Liškovci+D.Dolina = Rb4+Br3+Ov1 = 77+91+15 = 183 kW 
 
  Nutné posilniť TS 41-9 na 400 kVA 
 
Svrčkov Jarok = Rb3+Tv4 = 135 kW 
 
  Nutné posilniť TS 41-3 na 250 kVA 
 
Pod Lipčajkami+Kubíkovci = Rb1+Rb2v = 180+310 = 490 kW 
 
  Treba vybudovať novú kioskovú trafostanicu 630 kVA 
  Vzdušná VN prípojka od TS 41-5 
 
Majer = Br2+Vp2+Zc1+Tv1 = 115+40+1+10 = 166 kW 
 
  Nutné posilniť TS 41-5 na 250 kVA 
 
Pri ihrisku+Majeričky = Bb1+Sp1+Tv2+Ov3+Br6 = 32+10+10+15+103 = 170 kW 

 
  Treba vybudovať novú kioskovú trafostanicu 250 kVA 
  Vzdušná VN prípojka z linky 268 

 
Lom = Vp1 = 40 kW 
 
  Napojiť z TS 41-6 / nie je v správe ZSE / 
 
Podzámok = Tv3+Br4+Ov2+Re1+Re2 = 10+103+15+40+40 = 208 kW 
 
  Nutné posilniť TS 41-1 na 400 kVA 
 
Podzámok = Br5+Zv1+Re3+Tv5+Re4+Zc2+Sp2 = 48+2+40+2+40+1+10 = 143 kW 
 
  Treba vybudovať novú kioskovú trafostanicu 250 kVA 
  Vzdušná VN prípojka z linky 268 
 
Nové nároky na elektrickú energiu a návrh riešenia pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 
1/2013“ 

Obec Podbranč nie je plynofikovaná , vykurovanie nových objektov a príprava TÚV sa uvažuje 
elektrikou. Rovnako treba uvažovať aj s použitím elektrických sporákov. Výpočty energetickej 
náročnosti rozvojových plánov vychádzajú z týchto jednotkových požiadaviek : 
 

Lokalita Bz1: 
2x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 2xRD     0,77 
Celkový súčasný príkon pre 2xRD       Psc= 32,34  kW 

 
5x bytová jednotka v byt dome 
Inštalovaný príkon bytu    Pi=20   kW 
Súčasný príkon jedného bytu   Ps=12   kW 
Súčasný príkon  bytov spolu   Ps=60   kW 
Celkový súčasný príkon bytov   Ps=33,6  kW 
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Stupeň elektrizácie bytu    "C" 
Koeficient súčasnosti     0,56 
Spoločné priestory    Pi=5   kW 
Spoločné priestory    Ps=3,5   kW 
Celkový súdobý príkon bytov v BD Psc= 37,1  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Bz1 Psc= 69,44  kW 
 

Lokalita Bz2: 
6x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súdobý príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient pre 6xRD     0,53 
Celkový súdobý príkon pre 6xRD     Psc= 66,78  kW 

 
5x bytová jednotka v byt dome 
Inštalovaný príkon bytu    Pi=20   kW 
Súčasný príkon jedného bytu   Ps=12   kW 
Súčasný príkon  bytov spolu   Ps=60   kW 
Celkový súčasný príkon bytov   Ps=33,6  kW 
Stupeň elektrizácie bytu    "C" 
Koeficient súčasnosti     0,56 
Spoločné priestory    Pi=5   kW 
Spoločné priestory    Ps=3,5   kW 
Celkový súdobý príkon bytov v BD Psc= 37,1  kW 
 
Celkový súdobý príkon lokality Bz2 Psc= 103,88  kW 

 
Lokalita Bx1: 

14x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 14xRD   0,41 
Celkový súčasný príkon pre 14xRD       Psc= 120,54  kW 

 
12x bytová jednotka v byt dome 
Inštalovaný príkon bytu            Pi=20   kW 
Súčasný príkon jedného bytu   Ps=12   kW 
Súčasný príkon  bytov spolu   Ps=144  kW 
Celkový súčasný príkon bytov   Ps=61,92  kW 
Stupeň elektrizácie bytu    "C" 
Koeficient súčasnosti    0,43 
Spoločné priestory    Pi=5   kW 
Spoločné priestory    Ps=3,5   kW 
Celkový súčasný príkon bytov v BD Psc= 65,42  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Bx1 Psc= 185,96  kW 
 

Lokalita Bx2: 
20x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 20xRD   0,38 
Celkový súčasný príkon RD        Psc= 159,60  kW 

 
16x bytová jednotka v byt dome 
Inštalovaný príkon bytu    Pi=20   kW 
Súčasný príkon jedného bytu   Ps=12   kW 
Súčasný príkon  bytov spolu   Ps=192  kW 
Celkový súčasný príkon bytov   Ps=76,8  kW 
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Stupeň elektrizácie bytu    "C" 
Súčasný     0,40 
Spoločné priestory    Pi=5   kW 
Spoločné priestory    Ps=3,5   kW 
Celkový súčasný príkon bytov v BD Psc= 80,30  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Bx2 Psc= 239,90  kW 

 
Nároky podľa lokalít : 
 
Bz1+Bz2 = 69,44+103,88 = 173,32 kW 
   

Existujúca trafostanica TS 41- 4  160 kVA - rezerva 50 % nepostačuje. 
Požiadavka na zvýšenie je 174 kW - bude potrebné rekonštruovať trafostanicu na 400 kVA. 

 
Bx1+Bx2 = 185,96+239,9 = 425,86 kW 
   

Treba vybudovať novú kioskovú trafostanicu 630 kVA - Vzdušná VN prípojka z linky 268 
 

Nové nároky na elektrickú energiu a návrh riešenia pre potreby zámerov „Zmien a doplnkov č. 
2/2018“ 

Obec Podbranč nie je plynofikovaná , vykurovanie nových objektov a príprava TÚV sa uvažuje 
elektrikou. Rovnako treba uvažovať aj s použitím elektrických sporákov. Výpočty energetickej 
náročnosti rozvojových plánov vychádzajú z týchto jednotkových požiadaviek : 
 

Lokalita Br7: 
5x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 5xRD   0,56 
Celkový súčasný príkon pre 5xRD       Psc= 58,80  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Br7 Psc= 58,80  kW 
 

Lokalita Br8: 
10x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súdobý príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient pre 10xRD     0,45 
Celkový súdobý príkon pre 10xRD     Psc= 94,50  kW 

 
Celkový súdobý príkon lokality Br8 Psc= 94,50  kW 

 
Lokalita Rb5: 

3x Rekračný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 3xRD   0,66 
Celkový súčasný príkon pre 3xRD       Psc= 41,58  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Rb5 Psc= 41,58  kW 
 

Lokalita Bh1: 
2x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 2xRD   0,77 
Celkový súčasný príkon pre 2xRD    Psc= 32,34  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Bh1 Psc= 32,34  kW 
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Lokalita Bh2: 
2x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 2xRD   0,77 
Celkový súčasný príkon pre 2xRD  Psc= 32,34  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Bh2 Psc= 32,34  kW 

Lokalita Bh3: 
3x Rodinný dom 
Inštalovaný príkon jedného RD         Pi=35   kW 
Súčasný príkon jedného RD   Ps=21   kW 
Koeficient súčasnosti pre 3xRD   0,66 
Celkový súčasný príkon pre 3xRD  Psc= 41,58  kW 
 
Celkový súčasný príkon lokality Bh3 Psc= 41,58  kW 

 
Nároky podľa lokalít : 
 
Bh3 = 41,58 kW 
   

Existujúca trafostanica TS 41- 2  100 kVA - rezerva 60 % postačuje. 
 

Br8 = 94,50 kW 
   

Pôvodné súdobé zaťaženie trafostanice + návrh 2007 + ZaD 2013 + ZaD 2018 
(100kVAx70%=70kVA) + 166kVA + 0 + 95kVA = 331kVA 
 
Existujúca trafostanica TS 41- 5  100 kVA s pôv. rezervou 30 %, navrhovaná na posilnenie 
v ZaD 1/2013 na 250kVA  nebude postačovať. 
Požiadavka na zvýšenie je 95 kW - bude potrebné rekonštruovať trafostanicu na 400 kVA. 
 

Bh2 = 32,34 kW 
   

Existujúca trafostanica TS 41- 8  100 kVA - rezerva 40 % postačuje. 
 
Br7+Rb5+Bh1 = 58,80+41,58+32,34 = 132,72 kW 
   

Pôvodné súdobé zaťaženie trafostanice + návrh 2007 + ZaD 2013 + ZaD 2018 
(100kVAx70%=70kVA) + 183kVA + 0 + 133kVA = 386kVA 
 
Existujúca trafostanica TS 41- 9  100 kVA s pôv. rezervou 30 %, navrhovaná na posilnenie 
v ZaD 1/2013 na 400kVA  bude postačovať. 
 
Požiadavka na zvýšenie je 133 kW - bude potrebné rekonštruovať trafostanicu na 400 kVA. 

 
 
2.12.4  Telekomunikácie 
 

Z hľadiska telefonizácie má riešené územie pomerne nízku hustotu telefonizácie. Miestna sieť je 
vybudovaná systémom pevného a pružného rozvodu. Prívodný kábel je ukončený v skrini sieťového 
rozvodu v miestnej časti „Biely majer „. Účastníci sú napojený prevažne pomocou vzdušných prípojok.   
Cez záujmové územie vedie trasa diaľkového kábla, súbežne je v zemi uložený  optokábel, oba majú 
ochranné pásmo 1 m. Vedenia sú v správe Slovenských telekomunikácií. 

Požadované zvýšenie počtu pevných liniek pre byty, rodinné domy, rekrečné objekty ( penzióny 
) a objekty občianskej vybavenosti je cca 230 liniek. Tieto požiadavky bude možné pokryť len novým 
káblovým prívodom. Novú prípojku TF zabezpečí ST na základe požiadavky investora projekčne aj 
dodávateľsky. 

Riešené územie je pokryté signálom GSM 900/1800 ( Orange , T-Mobile ) a má možnosť 
mikrovlnného pripojenia na internetovú sieť. 
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2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
 
2.13.1 Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie 
 
Prírodné stresové javy: 
 
veterná erózia sa skoro nevyskytuje, územie je kopcovité a členité 
vodná erózia vzhľadom na členitosť a svahovitosť územia je výrazným stresovým javom v území 
záplavové územie okolo toku Myjava 
znečistenie podzemných vôd častými záplavami 
evidovaný je zosuv v blízkosti osady Dolná Dolina 
- z hľadiska radónového rizika sa menšia časť katastra obce nachádza v oblasti s nízkym radónovým 
rizikom a väčšia časť územia katastra obce sa nachádza v oblasti so stredným radónovým rizikom. 
V ďalších stupňoch PD preto bude potrebné realizovať špeciálne protiradónové opatrenia podľa 
potreby. 
v lokalitách určených na výstavbu s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť 
vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia 
pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
 
Sekundárne stresové javy: 
 
Znečistenie ovzdušia - obec v súčasnosti nie je plynofikovaná  a väčšina rodinných domov používa pri 

výrobe tepla lokálne malé zdroje znečistenia ovzdušia na tuhé palivo. Dalším zdrojom znečistenia 
ovzdušia je poľnohospodársky areál so živočišnou výrobou - Majeríčky. Pri chove hospodárskych 
zvierat sa vyprodukuje 7,389t NH3. K miestnym malým zdrojom znečistenia ovzdušia patrí aj kotolňa 
v mechanizačnom dvore roľníckeho družstva Podbranč. Pri ročnej prevádzke spotrebuje 23t tuhého 
paliva.  

Územie zasiahnuté hlukom - Hluk z dopravy y hľadiska intenzity dopravy v obci je nízky. Neohrozuje 
okolitú zástavbu nadmerným hlukom. K hlavným zdrojom hluku dopravného charakteru patrí 
komunikácia II/581. Významným zdrojom hluku v území z celkového hľadiska je kameňolom 
Podbranč. Mierne postihuje okolitú zástavbu. 

Odpady - odvoz komunálneho odpadu zabezpečujú technické služby Senica podľa platného POH 
mobilným zberom, odvozom triedeného odpadu na registrovanú skládku mimo obce Podbranč do 
Senice. V území obce sa nachádza nepoužívaná, v súčasnosti už v prvej etape rekultivovaná 
skládka v lokalite Piesečník v blízkosti časti Podzámok. V návrhu je vymedzená lokalita pre nové 
verejné kompostovisko. 

Odpadové vody - v danej lokalite nie je v súčasnej dobe vybudovaná splašková kanalizácia ani žiadna 
ČOV. Všetky splaškové vody od jednotlivých domov sú pripojené do akumulačných žúmp. Likvidáciu 
odpadových vôd si musia riešiť obyvatelia u firmy, ktorá má oprávnenie na ich likvidáciu. 

Živočíšna výroba – v obci pôsobí poľnohospodársky podnik:  Podbranč, Roľnícke družstvo. Patria 
k nemu tri kompaktné celky. Prvý z nich je situovaný pri ceste II. triedy, v úseku medzi Majeríčkami 
a Hornou Dolinou a predstavuje chov hovädzieho dobytka. Druhý areál medzi Majeríčkami a Dolnou 
Dolinou je mechanizačným dvorom a centrom správy. Tretí areál v Svrčkovom Jarku je z väčšej časti 
nevyužitý. Chov ošípaných bol ukončený a neuvažuje sa s ním ani do budúcnosti. Objekty bývalých 
kravínov v časti Podzámok sa nevyužívajú.  

 
Stavy hospodárskych zvierat k 31.08.2007 

 
Druh HZ Počet v ks 
Ošípané vo výkrme nad 50 kg 0 
HD od 6 mes. do 1 roka veku 100 
HD nad 1 rok do 2 rokov veku 229 
Kravy dojné 190 

 
Podľa počtu hospodárskych zvierat bolo pre areál živočíšnej výroby v Majeríčkach stanovené 
hygienické ochranné pásmo na 120 m od objektov so živočíšnou výrobou, (podľa Zásady chovu 
hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR, vydalo MP a výživy SR ). Pri chove 
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hospodárskych zvierat sa vyprodukuje 7,389t NH3. V poľnohospodárskom areáli v Srvčkovom Jarku  
sa živočíšna výroba nenachádza. Podľa požiadavky príslušného regionálneho hygienika však bolo aj 
pre tento areál stanovené hygienické ochranné pásmo 50 m. 

Znečistenie povrchových a podzemných vôd - hlavný tok riešeného územia rieka Myjava je zaradená do 
IV-V. triedy znečistenia podľa hodnotenia Rúses okresu Senica vo všetkých skupinách 
ukazovateľov. Podzemná voda v okolí toku rieky Myjavy v profile pod mestom Myjava je znečistená 
dlhodobým intenzívnym poľnohospodárskym využívaním, vypúšťanými odpadovými vodami  
a častými záplavami. Ostatné vyššie položené lokality sú v dobrom stave. 

Ťažba nerastných surovín - V katastri obce sa nachádza dobývací priestor Podbranč I, v súčasnosti 
v ťažobnej prevádzke. Okolitú krajinu zaťažuje hlukom a výrazne postihuje estetický charakter 
krajiny. 

Koridory inžinierskych sietí - miestnou lokalitou „Háje v doline „ je vedená trasa ZVVN 400 kV vedenia 
číslo V424 Zo Sokolníc do Križovian , súbežne aj VVN 220 kV vedenie číslo V280 zo Sokolníc do 
Senice . Ďalej cez územie prechádzajú vzdušné distribučné rozvody 22 kV , napojené z priebežnej 
linky č. 268 . a priebežná trasa telekomunikačných káblov. Tranzitný plynovod a vodovod sa 
v riešenom území nenachádza. 

 
 
2.13.2 Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie 
 
vodné toky, vodné plochy 
plochy trvalo trávnatých porastov 
plochy lesných porastov  
plochy verejnej zelene  
plochy nelesnej drevinovej vegetácie v zastavanom území a všetky plochy nelesnej drevinovej 

vegetácie hlavne v časti intenzívne využívanej na poľnohospodárske účely. 
  
 
2.13.3 Opatrenia pre zlepšenie životného prostredia 
 
- používanie elektrickej energie na vykurovanie namiesto používania tuhých palív v navrhovaných 

rozvojových plochách  aj v existujúcej zástavbe s cieľom eliminácie znečistenia ovzdušia 
 
- výstavba verejnej kanalizácie vrátane intenzifikácie ČOV a zamedzenie vzniku nepovolených 

skládok odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd 
 
- výstavba a rekonštrukcia verejného vodovodu v osadách Podzámok, Horná Dolina a Dolní 

Kutálkovci 
 
- realizovanie 2.etapy rekultivácie existujúcej skládky odpadu v osade Podzámok, vrátene jej 

priebežného monitorovania 
 
- v zastavanom území a nových rozvojových plochách pre bývanie nevyčleňovať plochy pre stavby, 

ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce 
 
- v zastavanom území nepovoľovať stavby a prevádzky poľnohospodárskeho drobnochovu resp. v 

ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity počtu hospodárskych zvierat drobnochovu 
 
- pri umiestňovaní podnikateľských aktivít do obytnej zóny, do existujúcich areálov alebo navrhnutých 

areálov priemyselnej výroby je potrebné zhodnotiť vplyv každej prevádzky na zložky životného 
prostredia vrátane hluku a vibrácií a preukázať, že vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné 
hodnoty určené právnymi predpismi pre jednotlivé zložky životného prostredia vrátane hluku a 
vibrácií vo vzťahu k územiu určenému na rekreáciu, oddych a bývanie (pre oddelenie týchto areálov 
od obytnej zóny je vhodné navrhnutie izolačnej zelene)  

 
- v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie  
 
- na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestňovať nijaké aktivity 

(Zákon o lesoch v znení noviel a súvisiacich predpisov)  



UPN obce Podbranč – Textová časť - Čistopis                                         strana 75/100 

Ing. arch. Rastislav Mikluš  
Ing. arch. Marek Halinár,                                                       © Júl 2019 

 
- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti 

životného prostredia platné v v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov. 

 
Za nepriaznivé vplyvy na životné prostredie z rozvojových plôch "Zmien a doplnkov 1/2013" môžeme 
považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, 
záber poľnohospodárskej pôdy, nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto 
vplyvy sú spojené s rozvojom územia.  Na elimináciu týchto javov, čím sa prispieva k skvalitneniu 
životného prostredia v obci, sa odporúča:  
 
- definovať únosnú hustotu zástavby územia stanovením regulatívov intenzity využitia územia 
- používanie elektrickej energie a alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie a prípravu TÚV 

namiesto používania tuhých palív v navrhovaných rozvojových plochách s cieľom eliminácie 
znečistenia ovzdušia 

- výstavba verejnej kanalizácie vrátane ČOV a zamedzenie vzniku nepovolených skládok odpadov s 
cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd 

- v rozvojových plochách pre bývanie nevyčleňovať plochy pre stavby, ktoré by mohli neprimeraným 
hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce 

- v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie  

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti 
životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov. 

 
Za nepriaznivé vplyvy na životné prostredie z rozvojových plôch "Zmien a doplnkov 2/2018" môžeme 
považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových plôch, 
záber poľnohospodárskej pôdy, nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Avšak tieto 
vplyvy sú spojené s rozvojom územia.  Na elimináciu týchto javov, sa odporúča:  
 
- definovať únosnú hustotu zástavby územia stanovením regulatívov intenzity využitia územia 
- používanie elektrickej energie a alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie a prípravu TÚV 

namiesto používania tuhých palív v navrhovaných rozvojových plochách s cieľom eliminácie 
znečistenia ovzdušia 

- výstavba verejnej kanalizácie vrátane ČOV a zamedzenie vzniku nepovolených skládok odpadov s 
cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd 

- v rozvojových plochách pre bývanie nevyčleňovať plochy pre stavby, ktoré by mohli neprimeraným 
hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce 

- v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie  

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti 
životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov. 

 
2.13.4 Odpady 
 

Obec je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z .z. zodpovedná za nakladanie a likvidáciu 
komunálneho a drobného stavebného odpadu ktorý vzniká na území obce. Odvoz komunálneho 
odpadu zabezpečujú technické služby Senica mobilným zberom, odvozom triedeného odpadu na 
registrovanú skládku mimo obce Podbranč do Senice. V území obce sa nachádza nepoužívaná, 
v súčasnosti už v prvej etape rekultivovaná skládka v lokalite Piesečník v blízkosti časti Podzámok.  
 Skládka bola do 31.3.2000 prevádzkovaná za osobitných podmienok v zmysle rozhodnutia 
Okresného úradu v Senici – odboru životného prostredia, s právoplatnosťou od 12.1.1999. Po tomto 
termíne bola skládka opatrená rozprestierkou zeminy. Teleso skládky je situované na parcelách č. 5371 
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a 5372 v extraviláne obce Podbranč. Vzdialenosť od najbližšieho obydlia je 450 až 500m. lokalita 
skládky bola v minulosti využívaná na ťažbu piesku. V rokoch 1995,1996 a 1997 bola využívaná na 
skládkovanie časť lokality s rozlohou 4300 m2, v roku 1999 už len 3800m2. Odhadom bola stanovená 
kapacita skládky v roku 1994 na 14175m3 s perspektívou konečného objemu 23625m3. Odpad 
charakteru zmesi komunálneho  a interného materiálu bol voľne ložený do odťažených priestorov 
bývalého pieskoviska. Povrch navážky bol sporadicky upravovaný buldozérom. Skládka bola využívaná 
na zneškodňovanie odpadov len pre obyvateľov obce Podbranč. 
 S ďalším budovaním skládok odpadu sa neuvažuje. Územný plán obce Podbranč umožňuje 
zriadenie verejného kompostoviska vo vymedzenej lokalite Svrčkov Jarok – Tv4.  

Spôsob nakladania s odpadmi, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalších stupňoch PD. Pri 
návrhu riešenia v ďalšom stupni PD je potrebné problematiku odpadového hospodárstva v súvislosti s 
výstavbou a prevádzkou v navrhovaných rozvojových plochách riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch a odpady zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (katalógu odpadov) v 
znení Vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z. z. Odvoz komunálneho odpadu a zneškodňovanie odpadu po 
realizácii výstavby zabezpečí zmluvný partner obce Podbranč. 

 
V katastri obce sa nachádzajú dve opustené skládky odpadu bez prekrytia (nelegálne skládky). 

Prvá z nich sa nachádza za poľnohospodárskym družstvo pri časti Svrčkov Jarok a druhá južne od tej 
prvej situovaná na hranici katastra. 

 
V navrhovaných rozvojových  plochách "Zmien a doplnkov 1/2013" sa predpokladá celkové 

množstvo komunálneho odpadu za rok cca 30-40 ton. Spôsob nakladania s odpadmi v navrhovaných 
lokalitách, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalších stupňoch PD. Pri návrhu riešenia v ďalšom 
stupni PD je potrebné problematiku odpadového hospodárstva v súvislosti s výstavbou a prevádzkou v 
navrhovaných rozvojových plochách riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a odpady 
zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (katalógu odpadov) v znení Vyhlášky MŽP SR č. 
409/2002 Z. z. Odvoz komunálneho odpadu a zneškodňovanie odpadu po realizácii výstavby zabezpečí 
zmluvný partner obce Podbranč. 

 
V navrhovaných rozvojových  plochách "Zmien a doplnkov 2/2018" sa predpokladá celkové 

množstvo komunálneho odpadu za rok cca 15 ton. Spôsob nakladania s odpadmi v navrhovaných 
lokalitách, resp. ich likvidácia bude navrhovaná v ďalších stupňoch PD. Pri návrhu riešenia v ďalšom 
stupni PD je potrebné problematiku odpadového hospodárstva v súvislosti s výstavbou a prevádzkou v 
navrhovaných rozvojových plochách riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a odpady 
zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (katalógu odpadov) v znení Vyhlášky MŽP SR č. 
409/2002 Z. z. Odvoz komunálneho odpadu a zneškodňovanie odpadu po realizácii výstavby zabezpečí 
zmluvný partner obce Podbranč. 
 

2.14  Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených 
ložiskových území, dobývacích priestorov a evidencia zosuvov 

 
V riešenom území sa nachádza chránené ložiskové územie  (ďalej len „CHLÚ“) PODBRANČ I s 

určeným dobývacím priestorom PODBRANČ I. určené na ochranu a využitie výhradného ložiska 
stavebného kameňa (vápenec) toho času pre organizáciu ORNOX Invest, s.r.o., Michalská 9,811 03 
Bratislava. Ložisko sa nachádza nad miestnou erozívnou bázou. Na ložisku sa nenachádzajú zvodnelé 
horniny, vývery podzemných vôd, ani pramene minerálnych vôd. Územie výhradného ložiska a jeho 
širšieho okolia sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody v zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. Dobývací 
priestor má plošnú výmeru 83 969m2. Z rozšírením areálu v budúcnosti sa neuvažuje. Po ukončení 
ťažby sa plánuje jeho rekultivácia. V zmysle § 18 a § 19 banského zákona povolenie stavieb a zariadení 
v CHLÚ, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska môže vydať príslušný orgán len na základe 
záväzného stanoviska Obvodného banského úradu v Bratislave. Vzhľadom na súčasné 
a predpokladané využívanie ložísk sa nenavrhuje využívanie územia v blízkosti CHLÚ a DP na obytné, 
prípadne rekreačné účely. 

Prieskumné územie 17/02 Gbely - ropa a horľavý zemný plyn, určené pre organizáciu Nafta a.s. 
Gbely, s platnosťou do 21.5.2010 bolo zrušené. Na ploche katastrálneho územia sa nenachádzajú ani 
žiadne zariadenia spoločnosti NAFTA a.s.  

V k.ú. v lokalite Dolná dolina – Slezákovci je zaregistrovaný zosuv. V danom území, ani v jeho 
okolí nenavrhujeme žiadne rozvojové plochy. 
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2.15  Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
 
V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu. 
 

2.16  Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho 
 pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske 
 účely 

 
Poľnohospodársky pôdny fond 
 

Z celkovej plochy riešeného územia tvorí poľnohospodársky pôdny fond (PPF) 995,1296 ha, čo 
predstavuje 70,4%. Z toho vyplýva, že riešené územie patrí medzi poľnohospodársky intenzívne 
využívanú krajinu. Orná pôda predstavuje 37% z celkovej plochy k.ú. Ostatnú časť PPF tvoria najmä 
trvalo trávnaté porasty, z menšej časti záhrady a sady. Z hlavných pôdnych jednotiek (3. a 4. miesto 7-
miestneho kódu BPEJ) sa na lokalitách navrhovaných na vyňatie z PPF nachádzajú nasledovné: 
 
0202012 - FMmc fluvizeme typické karbonátové, stredne ťažké 
0254673 - HMe, RM hnedozeme erodované a regozeme na rôznych substrátoch na výraznych 

svahoch: 12-25°. HM erodované prevládajú, stredne ťažké až ťažké 
0757203 -   
0757403 -  
0757433 - PGm pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu 

stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 
 
0758673 -   
0758873 - LMg, PG luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované na výrazných svahoch: 

12-25° Stredne ťažké, ťažké 
 
0765215 - KMm, KMI kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne 

ťažké až ťažké 
0770013 - KMg kambizeme pseudoglejové ny flyši, ťažké až veľmi ťažké 
0771012 - KMg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké 

(veľmi ťažké) 
0780682 - KM kambizeme (typ) na horninách kryštalinika, na výrazných svahoch: 12-25° 

stredne ťažké až ľahké 
0782682 -  
0782685 - KM kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch: 12-25° stredne ťažké až 

ťažké 
0783672 - KM kambizeme (typ) na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch: 12-25°, 

stredne ťažké až ťažké 
0787233 - RAm, Rak rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch 

a dolomitoch, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) 
0790562 - RAm rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké 
0792683 - RAm rendziny typické na výrazných svahoch: 12-25°, stredne ťažké až ťažké 

(veľmi ťažké)  
0797983 - LI, RN litozeme a rankre (extrémne skeletovité pôdy), obsah skeletu v celom profile 

nad 80%, alebo s výskytom horniny do 0,1 m  
 

Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. (príloha č. 3), ktorý na základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza 
kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí väčšina poľnohospodárskej pôdy, na 
ktorej sa navrhuje nová výstavba, do 5. až 9. skupiny kvality, jedna do 3. skupiny kvality.  

 
0202012 - 3. skupina 
0254673 - 8. skupina 
0757203 - 6. skupina 
0757403 - 7. skupina 
0757433 - 7. skupina 
0758673 - 8. skupina 
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0758873 - 9. skupina 
0765215 - 5. skupina 
0770013 - 5. skupina 
0771012 - 5. skupina 
0780682 - 9. skupina 
0782682 - 9. skupina 
0782685 - 9. skupina 
0783672 - 9. skupina 
0787233 - 7. skupina 
0790562 - 8. skupina 
0792683 - 9. skupina 
0797983 - 9. skupina 

 
V riešenom území je vybudované odvodnenie na časti výmery poľnohospodárskej pôdy mimo 

zastavaného územia v správe miestneho RD Podbranč a niekoľko hydromelioračných zariadení v 
správe š.p. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava. V navrhovaných rozvojových plochách k záberu zariadení 
hydromeliorácii a plôch odvodnenia nedochádza. 

Navrhované rozvojové plochy pre výstavbu sa nachádzajú nielen na plochách v rámci 
zastavaného územia, ale aj na plochách poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného 
v r. 1989. Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PPF sú zakreslené vo výkrese – č. 6. 
Návrh perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely. Vyhodnotenie strát 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované v zmysle zákona č. 202/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy. 
 
Poznámka: V prípade zámeru výstavby poľnohospodárskych účelových stavieb, rekreačných stavieb, 
záhradkárskych a chatových osád, zariadení dopravy a technickej infraštruktúry, resp. v prípade 
realizácie ťažby je podmienkou vypracovanie, prerokovanie a schválenie dokumentácie nižšieho 
stupňa. V prípade odsúhlasenia takéhoto zámeru obcou je potrebné získať súhlas orgánu ochrany PPF 
k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF na nepoľnohospodárske účely. 
 

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 57/2013 Z. z. 
Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2004 Z. z. – príloha č. 9, ktorá na základe 7- miestneho kódu 
BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí poľnohospodárska pôda, 
na ktorej sa navrhuje nová výstavba, do 6. skupiny kvality (0702002) a do 7. skupiny kvality (0757433).  
 Navrhované rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 1/2013" pre výstavbu sa nachádzajú na 
plochách poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného v r. 1989. Hranice lokalít na 
zastavanie a plochy na vyňatie z PPF sú zakreslené vo výkrese – č. 6. Použitie PPF na 
nepoľnohospodárske účely (M 1:5000). Pre vypracovanie kapitoly 2.16 boli použité tieto podklady – 
bonitované pôdno-ekologické jednotky poskytol aktuálne platný Územný plán obce Podbranč z r. 2008 
a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (pôdny portál).  
 
Sumarizácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy: 
Nová požiadavka na záber poľnohospodárskej pôdy................................................................... 3,82 ha 
 
Navrhované rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018" určené pre výstavbu sa nachádzajú na 
plochách poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného v r. 1989. Hranice lokalít na 
zastavanie a plochy na vyňatie z PPF sú zakreslené vo výkrese – č. 6. Použitie PPF na 
nepoľnohospodárske účely (M 1:5000). Poľnohospodárska pôda, na ktorej sa navrhuje nová výstavba 
patrí do 5.až 8. skupiny kvality. 

 
0771012 - 5. skupina 
0757203 - 6. skupina 
0765422 - 6. skupina 
0757433 - 7. skupina 
0758673 - 8. skupina 

 
Sumarizácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy: 
Nová požiadavka na záber poľnohospodárskej pôdy................................................................... 9,53 ha 
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Lesný pôdny fond 
 
So záberom lesného pôdneho fondu sa neuvažuje. 
 

V prípade záberu LPF pre výstavbu prípadných dopravných resp. technických zariadení 
a líniových stavieb je z hľadiska ochrany LPF potrebné požiadať dotknutý orgán štátnej správy 
(Obvodný lesný úrad) o vydanie záväzného stanoviska k územnému rozhodnutiu podľa § 6 odst. 3 
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o vyňatie pozemkov z LPF podľa § 7 zákona č. 326/2005 Z. z..  

V prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané, je potrebné 
požiadať dotknutý orgán štátnej správy (Obvodný lesný úrad) o povolenie výnimiek zo zákazov 
uvedených v § 31 odst. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 

 
So záberom lesného pôdneho fondu sa v navrhovaných rozvojových plochách "Zmien a 

doplnkov 1/2013"neuvažuje. 
 
So záberom lesného pôdneho fondu sa v navrhovaných rozvojových plochách „Zmien 

a doplnkov 2/2018“neuvažuje. 
 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde 
navrhovaných v rámci Územného plánu obce Podbranč 
 
Žiadateľ: Obec Podbranč (obstarávateľ ÚPN obce Podbranč) 
Spracovateľ: Ing. arch. Marek Halinár, Ing. arch. Rastislav Mikluš 
Kraj: Trnavský 
Okres: Senica 
Obec: Podbranč 
Dátum: august 2007 
 
Označeni
e 
lokality 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality 
celkom 
V ha 

Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy Užívateľ 
poľnohosp. 
pôdy 

Vybud. 
hydromelior. 
zariadenia 

Časová 
etapa 
realizácie 

Iná 
Informácia 
(druh 
pozemku) 

celkom 
V ha 

Z toho 
Skupina BPEJ výmera  

vha 

Br1 k. ú. Podbranč bývanie 2,51 2,51 0782682 
0770013 

0,51 
2,00 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Br1-v k. ú. Podbranč bývanie 2,57 2,57 0782685 
0770013 

1,53 
1,04 

RD 
Podbranč 

- výhľad orná pôda 

Br2 k. ú. Podbranč bývanie 1,35 1,35 0757203 
0757403 
- 

1,01 
0,09 
0,25 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 
časť v ZÚ 

Br3 k. ú. Podbranč bývanie 1,30 1,30 0765215 
0783672 
- 

0,24 
0,87 
0,19 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 
časť v ZÚ 

Br4 k. ú. Podbranč bývanie 1,40 1,40 
 

0787233 
- 

1,26 
0,14 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 
časť v ZÚ 

Br5 k. ú. Podbranč bývanie 0,27 0,27 0787233 0,27 RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Br6 k. ú. Podbranč bývanie 1,13 1,13 0758873 1,13 RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Bb1 k. ú. Podbranč bývanie 0,18 0,18 0758873 0,18 RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Rb1 k. ú. Podbranč rekreačné 
bývanie 

2,72 2,72 0254673 
- 

1,70 
1,02 

súkromník - návrh ostatné 
plochy, 
TTP, 
záhrady,  
časť v ZÚ 

Rb2 k. ú. Podbranč rekreačné 
bývanie 

5,20 5,20 0254673 5,20 RD 
Podbranč 

- výhľad TTP 

Rb3 k. ú. Podbranč rekreačné 
bývanie 

1,79 1,79 0783672 1,79 súkromník - návrh v ZÚ 

Rb4 k. ú. Podbranč rekreačné 
bývanie 

1,67 1,67 0783672 
- 

1,47 
0,20 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 
časť v ZÚ 

Re1 k. ú. Podbranč rekreácia 1,49 1,49 0787233 
- 

1,46 
0,03 

RD 
Podbranč, 
súkromník 

- návrh orná pôda, 
TTP, 
ovocné 
sady, 
záhrady 

Re2 k. ú. Podbranč rekreácia 0,97 0,97 0780682 
0771012 
0787233 
- 

0,05 
0,10 
0,07 
0,75 

súkromník - návrh v ZÚ 

Re3 k. ú. Podbranč rekreácia 0,28 0,28 0787233 
- 

0,25 
0,03 

súkromník - návrh Orná pôda, 
ovocné 
sady, TTP 

Re4 k. ú. Podbranč rekreácia 0,58 0,58 0790562 
- 

0,48 
0,10 

RD 
Podbranč 

- návrh TTP, 
ostatné 
plochy 

Ov1 k. ú. Podbranč občianske 
vybavenie 

0,34 0 - 0  - návrh v ZÚ 

Ov2 k. ú. Podbranč občianske 0,38 0,38 0792683 0,09 RD - návrh TTP 
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vybavenie 0787233 0,29 Podbranč 
Ov3 k. ú. Podbranč občianske 

vybavenie 
0,15 0 - 0 súkromník - návrh TTP, 

záhrady, 
zastavané 
plochy 

Ov4 k. ú. Podbranč občianske 
vybavenie 

0,43 0,43 0757403 
0758673 
- 

0,37 
0,04 
0,02 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Tv1 k. ú. Podbranč ČOV - -    - návrh  
Tv2 k. ú. Podbranč ČOV - -    - návrh  
Tv3 k. ú. Podbranč ČOV - -    - návrh  
Tv4 k. ú. Podbranč ČOV - -    - návrh  
Tv5 k. ú. Podbranč technické 

Vybavenie 
0,21 0 - 0  - návrh v ZÚ 

Tv6 k. ú. Podbranč technické 
vybavenie 

0,31 0,31 0787233 
- 

0,25 
0,06 

súkromník - návrh Záhrady, 
TTP 

Vp1 k. ú. Podbranč výroba 0,49 0,49 0757203 
0757433 
0797983 

0,28 
0,18 
0,03 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Zv1 k. ú. Podbranč verejná 
zeleň 

0,40 0,40 0787233 0,40 súkromník - návrh orná pôda, 
TTP 

Zc1 k. ú. Podbranč verejná 
Zeleň 

0,27 0,27 0757203 
0757403 

0,18 
0,09 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Zc2 k. ú. Podbranč verejná 
zeleň 

0,23 0,23 0790562 
- 

0,18 
0,05 

súkromník - návrh TTP 

Šp1 k. ú. Podbranč plochy 
Športu 

1,16 1,16 
 

0202012 
0758873 

1,07 
0,09 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Šp2 k. ú. Podbranč plochy 
športu 

1,69 1,69 0790562 
- 

1,29 
0,40 

RD 
Podbranč 

- návrh TTP 

 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde 
navrhovaných v rámci "Zmien a doplnkov č. 1/2013 ÚPN-O Podbranč" - nové zámery neriešené v 
predchádzajúcej ÚPD s požiadavkami na budúce udelenie súhlasu 
 
Žiadateľ: Obec Podbranč (obstarávateľ ÚPN obce Podbranč) 
Spracovateľ: Ing. arch. Rastislav Mikluš, Ing. arch. Marek Halinár 
Kraj: Trnavský 
Okres: Senica 
Obec: Podbranč 
Dátum: november 2013 
 
Označeni
e 
lokality 

Katastrálne 
územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality 
celkom 
V ha 

Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy Užívateľ 
poľnohosp. 
pôdy 

Vybud. 
hydromelior. 
zariadenia 

Časová 
etapa 
realizácie 

Iná 
Informácia 
(druh 
pozemku) 

celkom 
V ha 

Z toho 
Skupina BPEJ výmera  

v ha 

Bz1 k. ú. Podbranč bývanie 0,31 - 
- 
 

- - - 
I. etapa 
návrh 

trávnatý 
porast 
mimo PPF 

Bz2 k. ú. Podbranč bývanie 0,51 0,51 
0757433 
 

0,51 
RD 
Podbranč 

- 
I. etapa 
návrh 

TTP 

Bx1 k. ú. Podbranč bývanie 1,25 1,25 
0757433 
 

1,25 
RD 
Podbranč 

- 
I. etapa 
návrh 

TTP 

Bx2 k. ú. Podbranč bývanie 1,75 1,75 
0757433 
 

1,75 
RD 
Podbranč 

- 
I. etapa 
návrh 

orná pôda 

 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde 
navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 2/2018 ÚPN-O Podbranč“ – nové zámery neriešené 
v predchádzajúcej ÚPD s požiadavkami na budúce udelenie súhlasu 
 
Žiadateľ: Obec Podbranč (obstarávateľ ÚPN obce Podbranč) 
Spracovateľ: Ing. arch. Rastislav Mikluš, Ing. arch. Marek Halinár 
Kraj: Trnavský 
Okres: Senica 
Obec: Podbranč 
Dátum: 03/2019 
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2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, 
 ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov 

 
Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia 
 

Navrhované riešenie nepredpokladá žiadne negatívne environmentálne dôsledky. Pre zlepšenie 
kvality životného prostredia, ako aj elimináciu environmentálnych záťaží a predchádzanie ich vzniku 
definuje Územný plán obce Podbranč špecifické opatrenia: 

 
- v centrách jednotlivých osád obce Podbranč nie sú vyčlenené plochy pre výrobné prevádzky 
- predpoklad environmentálne únosnej hustoty zástavby územia stanovením regulatívov intenzity 

využitia územia 
- návrh výstavby verejnej kanalizačnej siete a ČOV s cieľom zabezpečiť ochranu kvality 

podzemných vôd 
- návrh vytvorenia siete plošných a líniových prvkov vegetácie v krajine pre ochranu ornej pôdy pred 

eróziou 
- priemet prvkov RÚSES do návrhu územného plánu a návrh ďalších prvkov na úrovni MÚSES. 
 

V priemete ÚPN VÚC Trnavského kraja je rezervovaná plocha pre uvažované vodné dielo Prietrž. 
Jeho vplyv a environmentálne dôsledky na životné prostredie nie sú predmetom ÚP obce Podbranč.  
O priemete vodného diela z ÚPN VÚC Trnavského kraja pojednáva kapitola „2.12.2 - Vodné 
hospodárstvo“.  
 
 
Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia 
 

Navrhované riešenie počíta s dostatočnými rezervami rozvojových plôch aj v prípade 
výraznejšieho nárastu počtu obyvateľov (až na takmer 956 obyvateľov do roku 2030) a tak obci umožní 
flexibilne reagovať na rôznu dynamiku demografického vývoja a migrácie. Ekonomické a sociálne 
dôsledky navrhovaného riešenia budú vyplývať predovšetkým z uvažovaného nárastu počtu 
obyvateľov. Pri postupnom príleve obyvateľov by mali prevažovať pozitívne dôsledky týkajúce sa 
sociálnej a demografickej štruktúry obyvateľstva - zvýšenie podielu mladších vekových skupín, zvýšenie 
podielu domácností so strednými a vyššími príjmami. Územný plán vytvára predpoklady pre lokalizáciu 

Ozn. 
lokality 

Skupina Katastrálne 
územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality 
celkom 
V ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohosp. Pôdy 

Užívateľ 
poľnohosp. 
Pôdy 

Vybud. 
Hydromelior. 
Zariadenia 

Časová 
etapa 
realizácie 

Iná 
Informácia 
(druh 
pozemku) 

Kvality celkom 
V ha 

Z toho 
BPEJ Skupina 

BPEJ 
výmera  
v ha 

Br7 6 
k. ú. 
Podbranč 

bývanie 1,33 1,33 0765422 1,33 
RD 
Podbranč 

- návrh 
orná 
pôda/TTP 

Br8 6 
k. ú. 
Podbranč 

bývanie 0,75 0,75 
 
0757203 
 

 
0,75 
 

RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Rb5 6 
k. ú. 
Podbranč 

bývanie 0,68 0,68 0765422 0,68 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

 Bh1 7 
k. ú. 
Podbranč 

bývanie 0,70 0,70 
0757433 
 

0,70 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

 Bh2 8 
k. ú. 
Podbranč 

bývanie 0,91 0,91 0758673 0,91 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

 Bh3 5 
k. ú. 
Podbranč 

bývanie 0,74 0,74 0771012 0,74 
RD 
Podbranč 

- návrh TTP 

Zc1 6 
k. ú. 
Podbranč 

Rozšírenie 
cintorína 

0,52 0,52 0757203 0,52 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Zz1 6 
k. ú. 
Podbranč 

Zeleň 
(v ochrannom 
pásme 
cintorína) 

0,80 0,80 0757203 0,80 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Zs1 8 
k. ú. 
Podbranč 

ovocný sad 1,32 1,32 0758673 1,32 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 

Zs2  7 
k. ú. 
Podbranč 

ovocný sad 1,06 1,06 0757433 1,06 
RD 
Podbranč 

- návrh orná pôda 
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viacerých prevádzok cestovného ruchu v riešenom území, najmä v osade Podzámok. Naplnenie tohto 
potenciálu by znamenalo posilnenie hospodárskej základne obce a zvýšenie počtu pracovných miest v 
obci. Ekonomické a sociálne aspekty rozvoja obce sú podrobnejšie preskúmané v Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podbranč, ktorý bol vypracovaný v r. 2007. 
 
Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia 
 

Pre realizáciu výstavby v navrhovaných nových rozvojových plochách vznikajú nároky na 
výstavbu nevyhnutného dopravného, technického a občianskeho vybavenia. Prevažná časť 
navrhovaných rozvojových lokalít sa nachádza mimo existujúceho zastavaného územia, preto výstavba 
plochách si vyžiada zábery plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Územný plán obce Podbranč 
stanovuje pre celé riešené územie súbor regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia. Tieto sa vzťahujú na jednotlivé rozvojové plochy a majú charakter záväzných limitov a pravidiel. 

 
Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia "Zmien a doplnkov 1/2013" 
 

Navrhované riešenie "Zmien a doplnkov 1/2013" nepredpokladá žiadne negatívne environmentálne 
dôsledky.  
 
Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia "Zmien a doplnkov 1/2013" 
 

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia budú vyplývať predovšetkým 
z uvažovaného nárastu počtu obyvateľov. Pri postupnom príleve obyvateľov by mali prevažovať 
pozitívne dôsledky týkajúce sa sociálnej a demografickej štruktúry obyvateľstva - zvýšenie podielu 
mladších vekových skupín, zvýšenie podielu domácností so strednými a vyššími príjmami.  
 
Územno-technické dôsledky navrhovaného riešenia "Zmien a doplnkov 1/2013" 
 

Pre realizáciu výstavby v navrhovaných nových rozvojových plochách vznikajú nároky na 
výstavbu nevyhnutného dopravného, technického a občianskeho vybavenia. Navrhované rozvojové 
lokality sa nachádzajú mimo existujúceho zastavaného územia, preto si budúca výstavba vyžiada 
zábery plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu. "Zmeny a doplnky 1/2013 ÚPN-O Podbranč" 
stanovujú pre nové rozvojové plochy súbor regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia. Tieto regulatívy majú charakter záväzných limitov a pravidiel. 

 
Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia "Zmien a doplnkov 2/2018" 
 

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia budú vyplývať predovšetkým 
z uvažovaného nárastu počtu obyvateľov. Pri postupnom príleve obyvateľov by mali prevažovať 
pozitívne dôsledky týkajúce sa sociálnej a demografickej štruktúry obyvateľstva - zvýšenie podielu 
mladších vekových skupín, zvýšenie podielu domácností so strednými a vyššími príjmami.  
 
Územno-technické dôsledky navrhovaného riešenia "Zmien a doplnkov 2/2018" 
 

Pre realizáciu výstavby v navrhovaných nových rozvojových plochách vznikajú nároky na 
výstavbu nevyhnutného dopravného, technického a občianskeho vybavenia. Navrhované rozvojové 
lokality nachádzajúce sa mimo existujúceho zastavaného územia, kde sa predpokladá výstavba si 
vyžiadajú zábery plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu. "Zmeny a doplnky 2/2018 ÚPN-O 
Podbranč" stanovujú pre nové rozvojové plochy súbor regulatívov priestorového usporiadania a 
funkčného využitia územia. Tieto regulatívy majú charakter záväzných limitov a pravidiel. 
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2.18  Návrh záväznej časti 
 
Záväzná časť obsahuje: 
 

– zásady a regulatívy funkčného využívania územia 
– zásady a regulatívy priestorového usporiadania 
– zásady a regulatívy umiestnenia verejného občianskeho vybavenia územia 
– zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia 
– zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia 
– zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných 

zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane 
plôch zelene 

– zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 
– vymedzenie zastavaného územia obce 
– vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
– vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 

asanáciu a chránené časti krajiny 
– určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 
– schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 

 
Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, 

majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. 
 

2.18.1 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia 
 

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou 
je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia a 
negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každej 
rozvojovej ploche je minimálne 80% z celkovej funkčnej plochy.  

Regulatívy sa vzťahujú jednak na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové 
plochy) a plochy existujúcej zástavby. Nové rozvojové plochy sú označené podľa typu novej funkcie 
a poradového čísla nasledovne: 

 
- Br x  bývanie v rodinných domoch 
- Bb x bývanie v bytových domoch 
- Rb x rekreačné bývanie 
- Re x plochy zástavby rekreačnej funkcie a cestovného ruchu 
- Ov x plochy občianskej vybyvenosti 
- Tv x plochy technickej vybavenosti 
- Vp x plochy výroby 
- Zv x plochy verejnej zelene 
- Zc x plochy verejnej zelene cintorínov 
- Šp x plochy športu 
 
Regulatívy funkčného využitia sú ďalej stanovené aj pre územia bez predpokladu lokalizácie 

zástavby - poľnohospodársku a lesnú krajinu. 
 

Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Občianskej vybavenosti 
 

Regulatívy platia pre centrálne časti osád Dolná Dolina, Majeríčky a Podzámok, kde sa 
nachádza niekoľko zariadení občianskej vybavenosti, zoskupenej do malých ale kompaktných celkov, 
ako aj pre nové rozvojové plochy Ov1-4.  

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
občianska vybavenosť 
Doplnkové funkčné využitie: 
podnikateľské aktivity nevýrobného charakteru 
verejná a vyhradená zeleň 
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Neprípustné funkčné využitie: 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti. 
bývanie 
šport a rekreácia – ihriská a oddychové plochy 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Verejnej zelene a plôch cintorínov 
 

Regulatívy platia pre existujúce plochy verejnej zelene a plochy cintorínov, ako aj pre nové 
rozvojové plochy Zv1 a Zc1-2. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
verejná a vyhradená zeleň 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
bývanie  
výroba všetkých druhov 
šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy  
občianska vybavenosť 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Rekreácie a športu 

 
Regulatívy platia pre existujúce plochy rekreácie a športu, ako aj pre nové rozvojové plochy Šp1 

a Re1-4. 
 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
rekreácia a šport 
Doplnkové funkčné využitie: 
agroturistika (Re2) 
príslušné technické vybavenie 
občianska vybavenosť – súvisiace služby 
ostatné súvisiace funkcie 
bývanie (Pri ploche Šp1 neprípustné) 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba všetkých druhov. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Priemyselnej výroby a skladov 
 

Regulatívy sa vzťahujú na existujúce plochy priemyselnej výroby a skladov. Regulatívy sa ďalej 
vzťahujú na novú rozvojovú plochu Vp1. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
drobná nerušivá výroba remeselného charakteru vrátane skladového hospodárstva a podnikateľských 
aktivít výrobného charakteru 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
priemyselná výroba s negatívnymi hygienickými vplyvmi 
živočíšna výroba. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce plochy a pre nové rozvojové plochy  
Dopravy a technickej vybavenosti 
 

Regulatívy sa vzťahujú na existujúce plochy dopravy a technickej vybavenosti. Regulatívy sa 
ďalej vzťahujú na nové rozvojové plochy Tv1-5. 
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Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
stavby a zariadenia technickej vybavenosti  
plochy statickej dopravy 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné funkcie 
 
Regulatívy funkčného využitia pre existujúce areály 
Poľnohospodárskej výroby 
 

Regulatívy sa vzťahujú na existujúce areály živočíšnej výroby v osadách Majeríčky a Svrčkov 
Jarok, vrátane mechanizačného strediska RD Podbranč situovaného pri ceste III. triedy medzi osadou 
Majeríčky a Dolnou Dolinou. 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie (vrátane ČOV) 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
všetky ostatné funkcie. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre plochy existujúcej zástavby a pre nové rozvojové plochy  
Bývania a rekreačného bývania 
 

Regulatívy platia pre existujúcu obytnú zástavbu vo všetkých osadách obce Podbranč, ako aj 
pre nové rozvojové plochy určené na rozvoj obytnej funkcie charakteru bývania v rodinných domoch 
Br1-6, bývania v bytových domoch Bb1 ako aj bývania s rekreačnou funkciou Rb1-4. 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie 
Doplnkové funkčné využitie: 
občianska vybavenosť základná (služby, maloobchodné prevádzky) 
výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona 
NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP 
SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
týchto objektov. 
 
Regulatívy funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby 
 

Ide o plochy poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu mimo zastavaného územia obce 
bez predpokladu lokalizácie zástavby. Využitie tohto územia sa riadi zásadami stanovenými v 
Krajinnoekologickom pláne. 

Poznámka: V prípade zámeru výstavby poľnohospodárskych účelových stavieb, rekreačných 
stavieb, záhradkárskych a chatových osád, zariadení dopravy a technickej infraštruktúry, resp. 
v prípade realizácie ťažby je podmienkou vypracovanie, prerokovanie a schválenie dokumentácie 
nižšieho stupňa. V prípade odsúhlasenia takéhoto zámeru obcou je potrebné získať súhlas orgánu 
ochrany prírody a krajiny a súhlas orgánu ochrany PPF k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF na 
nepoľnohospodárske účely. 
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"Zmeny a doplnky 1/2013 ÚPN-O Podbranč" stanovujú súbor záväzných regulatívov funkčného 
využívania územia. Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom 
doplnkového funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných 
funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každej rozvojovej ploche je minimálne 80% z celkovej funkčnej plochy.  

Regulatívy sa vzťahujú na nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 1/2013" (t. j. územia s 
predpokladom lokalizácie zástavby). Nové rozvojové plochy sú označené podľa typu novej funkcie 
a poradového čísla nasledovne: 

 
 Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 bývanie zmiešané v rodinných domoch a v nízkopodlažných  

   bytových domoch 
 
Regulatívy funkčného využitia pre nové rozvojové plochy bývania 
 

Regulatívy platia pre nové rozvojové plochy určené na rozvoj obytnej funkcie charakteru 
bývania zmiešaného v rodinných domoch a v nízkopodlažných bytových domoch Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia (minimálne 80% z celkovej funkčnej plochy): 
bývanie 
Doplnkové funkčné využitie (max. 20% podiel z celkovej funkčnej plochy): 
občianska vybavenosť základná (služby, maloobchodné prevádzky) 
výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona 
NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP 
SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie 
týchto objektov. 
 

"Zmeny a doplnky 2/2018 ÚPN-O Podbranč" stanovujú súbor záväzných regulatívov funkčného 
využívania územia. Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom 
doplnkového funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných 
funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každej rozvojovej ploche je minimálne 70% z celkovej funkčnej plochy.  

Regulatívy sa vzťahujú na nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018".  
Nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018 sú označené podľa typu novej funkcie 

a poradového čísla nasledovne: 
 
Br7, Br8 bývanie v rodinných domoch (samostatne stojacich aj združených-dvojdomy) 
Rb5 bývanie v rekreačných domoch (samostatne stojacich)  
Bh1, Bh2, Bh3  bývanie v rodinných domoch  so súkromným hospodárstvom (usadlosti) 
Zc1  verejná zeleň - cintorín 
Zz1  súkromná zeleň - záhrady 
Tv7  technická vybavenosť - zberný dvor triedeného odpadu 
Zs1, Zs2 súkromná zeleň – ovocné sady 
Šp3 cvičisko miestneho dobrovoľného hasičského zboru 

 
Regulatívy funkčného využitia pre nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 2/2018" 
 

Regulatívy platné pre nové rozvojové plochy Br7, Br8, Rb5 určené na rozvoj obytnej funkcie 
charakteru bývania v samostatne stojacich rodinných domoch a rekreačných domoch: 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie v rodinných domoch 
Doplnkové funkčné využitie: 
drobná občianska vybavenosť - základná (služby, maloobchodné prevádzky) 
výroba a podnikateľské aktivity – len drobné remeselno-výrobné prevádzky 
verejná a vyhradená zeleň 
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príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
bývanie v bytových domoch 
výroba - priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR 
 SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v 
 znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov. 
 

Regulatívy platné pre nové rozvojové plochy Bh1, Bh2, Bh3 určené na rozvoj funkcie 
charakteru bývania v samostatne stojacich rodinných domoch s hospodárskou funkciou (usadlosti): 

 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
bývanie v rodinných domoch 
výroba a podnikateľské aktivity – menšie remeselno-výrobné prevádzky, drobná poľnohospodárska 
výroba (pestovanie ovocných drevín, spracovanie poľnohospodárskych produktov, drobnochov,  a pod. 
za účelom predaja koncovým spotrebiteľom)  
Doplnkové funkčné využitie: 
drobná občianska vybavenosť - základná (ubytovanie, maloobchodné prevádzky) 
verejná a vyhradená zeleň, 
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 
Neprípustné funkčné využitie: 
bývanie v bytových domoch 
výroba – veľkovýroba priemyselná a poľnohospodárska s negatívnymi a rušivými vplyvmi 
sklady, skládky a plochy technickej vybavenosti nadlokálneho charakteru 
drobné výrobné prevádzky, ktoré sú zdrojmi znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR 
 SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a prílohe č. 2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v 
 znení neskorších predpisov, okrem zdrojov, ktoré zabezpečujú vykurovanie týchto objektov. 
 

Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Zc1 určené na rozšírenie cintorína: 
 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
 cintorín 
Doplnkové funkčné využitie: 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
plochy statickej dopravy 
drobné objekty slúžiace výlučne na obsluhu a prevádzku cintorína 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 

Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Zz1 - súkromná zeleň-záhrady: 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
 izolačná zeleň v ochrannom pásme cintorína s individuálnym hospodárskym využitím ako produkčná 
alebo okrasná záhrada 
Doplnkové funkčné využitie: 
plochy statickej dopravy 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
drobné objekty pre individuálnu rekreáciu a uskladnenie náradia (max. 25m2) 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
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Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Tv7- technická vybavenosť-zberný dvor triedeného 
odpadu: 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
stavby a zariadenia technickej vybavenosti  
plochy statickej dopravy 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
ostatné súvisiace funkcie 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 

Regulatívy platné pre nové rozvojové plochy Zs1 a Zs2 - súkromná zeleň – ovocné sady: 
 

Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
Zeleň sadov 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie súvisiace s drobnou poľnohospodárskou výrobou 
(spracovaním poľnohospodárskych produktov a pod. za účelom predaja koncovým spotrebiteľom)  
objekty slúžiace výlučne pre obsluhu a prevádzku hospodárstva (oplotenie a pod.) 
prvky drobnej architektúry informačného charakteru slúžiace na podporu agroturistiky a cestovného 
ruchu 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 
 
Regulatívy funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby: 
 
Regulatívy platné pre novú rozvojovú plochu Šp3 - cvičisko miestneho dobrovoľného hasičského zboru: 
 
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia: 
šport - cvičná plocha miestneho dobrovoľného hasičského zboru 
Doplnkové funkčné využitie: 
príslušné dopravné a technické vybavenie 
Neprípustné funkčné využitie: 
ostatné nesúvisiace funkcie 
 
Regulatívy platné pre existujúce plochy územia s obmedzenou stavebnou činnosťou : 
 

V záujmovom území navrhovanej vodnej nádrže, definovanom ako „územie s obmedzenou 
stavebnou činnosťou“, nebude povolené rozširovanie stavebnej činnosti o novostavby, dostavby 
a prístavby, pričom sa povolia len rekonštrukcie a stavebné úpravy jestvujúcich objektov). Funkčné 
využitie existujúcich stavieb ostane bez možnosti jej zmeny. 
 
 
2.18.2 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania 
 
Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa 
vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej 
zástavby. V rámci tohto územia sú stanovené bloky regulácie s označením podľa navrhovanej funkcie, 
pre ktoré platia stanovené regulatívy. Tieto bloky regulácie sú priestorovo vymedzené v grafickej časti. 
Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 
 
Maximálna výška objektov 
 Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú počtom podlaží (podkrovia a polovičné 
podlažia sa nezapočítavajú). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 
4 nadzemné podlažia pre blok bývania v bytových domoch označenom Bb1 
3 nadzemné podlažia pre bloky rekreácie a vybavenosti zariadení cestovného ruchu označené Re1-

Re4 
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2  nadzemné podlažia pre bloky občianskej vybavenosti označené Ov1-Ov3 
2 nadzemné podlažia (+ podkrovie) pre ostatné rozvojové plochy (s predpokladom lokalizácie zástavby 
a plochy existujúcej zástavby) prevažne  s funkciou bývania Br1-Br6,Rb1-Rb4. 
Poznámka: Výškové obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia. 
 
Intenzita využitia plôch 
 Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektami k ploche pozemku) . Regulatív maximálneho percenta 
zastavanosti je stanovený nasledovne: 
- 50% pre bloky regulácie Ov1-Ov3 
- 40% pre bloky regulácie Br1-Br6 
- 40% pre blok regulácie Bb1 
- 30% pre bloky regulácie Rb1-Rb4 
- 35% pre bloky regulácie Re1-Re4 
- 40% pre ostatné územie (s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej 
    zástavby). 
Poznámka: V ostatných regulačných blokoch maximálna zastavaná plocha objektu nie je obmedzená. 
 
Podiel zelene 
 Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene 
k celkovej k ploche pozemku, resp. regulačného bloku x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny podiel zelene je 
stanovený nasledovne: 
30% pre bloky regulácie Br1-Br6, Rb1-Rb4, Re1-Re4, Bb1, Ov1-Ov3 
40% pre ostatné územie (s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej zástavby). 
Poznámka: Pre ostatné plochy podiel zelene nie je stanovený. 
 
Odstupové vzdialenosti medzi objektmi 
 Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne 
odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. 
 
Druh zástavby 
 samostatne stojace rodinné domy – 100% zastavaných plôch funkcie bývania pre regulačné 
bloky  Br1-Br6, Rb1-Rb4 (ostatné prípustné druhy zástavby sa týkajú len plôch iných funkcií – napr. 
občianskej vybavenosti) 
 samostatne stojace rodinné domy – minimálne 80% zastavaných plôch funkcie bývania pre 
ostatné územie s predpokladom lokalizácie zástavby a plochy existujúcej zástavby 
 združené rodinné domy (radové, átriové, dvojdomy) a bytové domy – maximálne 20% 
zastavaných plôch funkcie bývania pre ostatné územie s predpokladom lokalizácie zástavby 
a plochy existujúcej zástavby. 
 
"Zmeny a doplnky 1/2013 ÚPN-O Podbranč" stanovujú súbor záväzných regulatívov priestorového 
usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na nové rozvojové plochy "Zmien a doplnkov 1/2013" (t. j. územia 
s predpokladom lokalizácie zástavby). V rámci tohto územia sú stanovené bloky regulácie s označením 
podľa navrhovanej funkcie, pre ktoré platia stanovené regulatívy. Tieto bloky regulácie sú priestorovo 
vymedzené v grafickej časti. Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby je definovaný súbor 
nasledujúcich regulatívov: 
 
Maximálna výška objektov v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 
  Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú počtom podlaží (podkrovia a polovičné 
podlažia - ustupujúce sa nezapočítavajú). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 

 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie a polovičné - ustupujúce podlažie) pre nové rozvojové 
funkčné plochy označené Bx1 a Bx2 

 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie a polovičné - ustupujúce podlažie) pre nové rozvojové 
plochy označené Bz1, Bz2 
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Intenzita využitia plôch v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 
 Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektmi k ploche pozemku). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený 
nasledovne: 

 40% pre rozvojovú plochu Bx1, Bx2 
 40% pre rozvojové plochy Bz1, Bz2 

 
Podiel zelene v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 
 Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene 
k celkovej k ploche pozemku, resp. rozvojovej plochy x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Minimálny podiel zelene je 
stanovený nasledovne: 

 30% pre rozvojové plochy Bx1, Bx2, Bz1, Bz2 
 
Odstupové vzdialenosti medzi objektmi v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 
 Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne 
odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. 
 
Druh zástavby v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.1/2013" 
 

 samostatne stojace rodinné domy budú tvoriť minimálne 60% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bx1, Bx2 

 združené rodinné domy (dvojdomy...) budú tvoriť maximálne 25% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bx1, Bx2 

 nízkopodlažné bytové domy budú tvoriť maximálne 15% zastavaných plôch funkcie bývania pre 
rozvojové plochy Bx1 - Bx2 

 samostatne stojace, združené rodinné domy (dvojdomy...) a nízkopodlažné bytové domy budú 
spolu tvoriť 100% zastavaných plôch funkcie bývania pre rozvojovú plochu Bz1 - nestanovuje 
sa vzájomný percentuálny podiel bývania v rodinných a nízkopodlažných bytových domoch pre 
rozvojovú plochu Bz1    

 samostatne stojace rodinné domy budú tvoriť minimálne 25% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bz2 

 združené rodinné domy (dvojdomy...) budú tvoriť maximálne 25% zastavaných plôch funkcie 
bývania pre rozvojové plochy Bz2 

 nízkopodlažné bytové domy budú tvoriť maximálne 50% zastavaných plôch funkcie bývania pre 
rozvojové plochy Bz2 

 
Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb na bývanie je potrebné dodržiavať príslušné normy a 

právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb. 
 
V rámci "Zmien a doplnkov 2/2018" je stanovená regulácia nových rozvojových plôch s 

označením podľa navrhovanej funkcie, pre ktoré platia stanovené regulatívy. Pre usmernenie 
priestorového usporiadania novej zástavby je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov: 
 
Maximálna výška objektov v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 
  Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú počtom podlaží (podkrovia a polovičné 
podlažia - ustupujúce sa nezapočítavajú). Maximálna výška objektov je stanovená nasledovne: 

 2 nadzemné podlažia (+ podkrovie alebo polovičné - ustupujúce podlažie) pre nové rozvojové 
funkčné plochy označené Br7, Br8, Bh1, Bh2, Bh3 

 1 nadzemné podlažie (+ podkrovie alebo polovičné - ustupujúce podlažie) pre novú rozvojovú 
plochu označené Rb5 

 1 nadzemné podlažie pre plochy označené Tv7, Zc1, Zz1, Zs1,Zs2 
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Rozvojová plocha Šp3 je navrhnutá bez predpokladu lokalizácie zástavby objektami, čiže 
regulácia nie je opodstatnená. 

 
Intenzita využitia plôch v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 
 Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej 
plochy objektmi k ploche pozemku). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený 
nasledovne: 
 

 20% pre rozvojovú plochu Br7, Br8 
 15% pre rozvojové plochy Rb5 
 10% pre rozvojovú plochu Bh1, Bh2, Bh3 
 30% pre rozvojovú plochu Tv7 
 5% pre rozvojovú plochu Zc1 
 5% pre rozvojovú plochu Zz1 a súčasne max. 25m2 
 5% pre rozvojové plochy Zs1,Zs2  
 0% pre rozvojovú plochu Šp3 
 0% pre územie s obmedzenou stavebnou činnosťou 

 
 

Podiel zelene v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 
 Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Je definovaný ako pomer plôch zelene 
k celkovej k ploche pozemku, resp. rozvojovej plochy x 100 a je vyjadrený v percentách. Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch. Pri výsadbe drevín v rámci 
nových lokalít je potrebné preferovať autochtónne (pôvodné) druhy drevín.  
Minimálny podiel zelene je stanovený nasledovne: 
 

 50% pre rozvojové plochy Br7, Br8 
 60% pre rozvojovú plochu Rb5 
 50% pre rozvojové plochy Bh1, Bh2, Bh3 
 80% pre rozvojovú plochu Zc1 
 90% pre rozvojovú plochu Zz1 
 5% pre rozvojovú plochu Tv7 
 90% pre rozvojovú plochu Zs1, Zs2 
 100% pre rozvojovú plochu Šp3 

 
Druh zástavby v navrhovaných lokalitách "Zmien a doplnkov č.2/2018" 
 

pre lokality Br7, Br8 : 
 minimálne 85% zastavaných plôch funkcie bývania budú tvoriť samostatne stojace rodinné 

domy  
 maximálne 15% zastavaných plôch budú tvoriť hospodárske objekty a objekty s doplnkovou 

funkciou pre funkciu hlavnú 
 
pre lokalitu Rb5 : 

 minimálne 85% zastavaných plôch s funkciou bývania budú  tvoriť samostatne stojace objekty 
pre individuálnu rekreáciu 

 maximálne 15% zastavaných plôch budú tvoriť hospodárske objekty a objekty s doplnkovou 
funkciou pre funkciu hlavnú 

 
pre lokality Bh1, Bh2, Bh3 : 

 minimálne 80% zastavaných plôch budú tvoriť objekty vidieckych hospodárskych usadlostí 
s funkciou bývania (samostatne stojace rodinné domy) spolu s príslušnými hospodárskymi 
objektami pre produkciu a skladovanie rastlinných a živočíšnych produktov. V rámci lokality Bh3 
bude potrebné  situovať výstavbu tak, aby bol minimalizovaný zásah do porastu jestvujúcich 
ovocných drevín. 

 maximálne 15% zastavaných plôch budú tvoriť ostatné objekty s doplnkovou funkciou pre 
funkciu hlavnú 
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pre lokalitu Tv7 : 

 100% zastavaných plôch budú tvoriť objekty tech. vybavenia (ako napr. prístrešky triedeného 
odpadu a pod.) 

 
pre lokalitu Zc1 : 

 100% zastavaných plôch budú tvoriť objekty slúžiace výlučne pre obsluhu a údržbu cintorína 
 
pre lokalitu Zz1 : 

 100% zastavaných plôch budú tvoriť objekty pre individuálnu rekreáciu 
 

pre lokality Zs1, Zs2 : 
 100% zastavaných plôch budú tvoriť samostatne stojace objekty slúžiace výlučne pre obsluhu 

a údržbu hospodárstva, alt. pre podporu agroturistiky a cestovného ruchu 
 

Rozvojová plocha Šp3 a územie s obmedzenou stavebnou činnosťou je navrhnuté bez 
predpokladu lokalizácie zástavby objektami. 

 
V záujmovom území navrhovanej vodnej nádrže, definovanom ako „územie s obmedzenou 

stavebnou činnosťou“, nebude povolené rozširovanie stavebnej činnosti o novostavby, dostavby 
a prístavby, pričom sa povolia len rekonštrukcie a stavebné úpravy jestvujúcich objektov). Funkčné 
využitie existujúcich stavieb ostane bez možnosti jej zmeny. 
 

Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb na bývanie je potrebné dodržiavať príslušné normy a 
právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb. 

 
 

2.18.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia 
 

Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry je 
potrebné dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb. 

 
Relevantné druhy a typy zariadení občianskej vybavenosti pre situovanie v rozvojových plochách 

Ov1-3 sú nasledujúce: 
 

- maloobchodné predajne potravinárskeho tovaru (potraviny, zelenina-ovocie, mäsiarstvo, 
pekáreň) 

- maloobchodné predajne základného nepotravinárskeho tovaru (drogéria, papiernictvo, odevy, 
kvety, lekáreň) 

- zariadenia občerstvenia a spoločného stravovania (pohostinstvo, kaviareň, reštaurácia, cukráreň, 
bar) 

- zariadenia základných služieb pre obyvateľstvo (holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, čistiareň, 
oprava elektrospotrebičov, oprava obuvi a odevov) 

- zariadenia sociálnej infraštruktúry (predškolské zariadenia, základné školy, kluby, zdravotnícke 
zariadenia atď.). 

 
Pre navrhovanú rozvojovú plochu Ov-4 je nutné zachovať funkciu rozšírenia múzea historickej 

poľnohospodárskej techniky s príslušným technickým a dopravným vybavením. 
 
2.18.4 Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia 
 
- v úseku cesty II/581 Majeričky - Horná Dolina - Varsíkovci uvažovať s oddelením cyklistickej dopravy 

od motorickej dopravy.  
- v zastavanom území obce rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy  v kategórii 

MZ 8,0/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110 a mimo zastavané 
územie rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle 
STN 73 6110. 

- vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu C7,5/60.  
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- šírkové usporiadanie cesty II/581 Myjava - Sobotište, cesty III/50015 Podzámok - spojovacia a č. 
III/50016  Podbranč - spojovacia v zastavanom území je potrebné rešpektovať v zmysle STN 73 
6110 v nasledovných kategóriách a funkčných triedach: 

 
   - cestu II/581 v kategórii MZ 12,0 (11,5)/50, resp. MZ 8,5/50 a vo funkčnej triede B3  
   - cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)/50,  resp. MOK 7,5/40  vo funkčnej triede B3  

 
- šírkové usporiadanie cesty II/581 Myjava - Sobotište, cesty III/50015 Podzámok - spojovacia a č. 

III/50016  Podbranč - spojovacia mimo zastavané územie je potrebné rešpektovať v zmysle STN 73 
6101 v nasledovných kategóriách a funkčných triedach: 

 
   - cestu II. triedy v kategórii C 9,5/70 
   - cesty III. triedy v kategórii C7,5/70 
 

- mimo zastavané územie je potrebné rešpektovať ochranné pásma ciest II. a III. triedy v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb 

- zaistiť dopravnú obsluhu územia novonavrhovaných lokalít a jej napojenie na existujúcu cestnú sieť  
- dopravné napojenia novonavrhovaných obslužných a upokojených komunikácií riešiť samostatne v 

súlade s STN 73 6110 (Projektovanie miestnych komunikácií) a STN 73 6102 (Projektovanie 
križovatiek na miestnych komunikáciách) 

- v zastavanej časti pri novonavrhovaných obslužných a upokojených komunikácií budovať chodníky 
- návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni. Odstavné a parkovacie 

plochy navrhovať v zmysle STN 73 6056 pre všetky objekty s potrebou parkovania. 
-  odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo 

v garážach, resp. na vyhradených parkoviskách. 
- priechody pre chodcov vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením a podľa potreby aj 

znížením dovolenej jazdnej rýchlosti, chodníky v miestach priechodov vybaviť bezbariérovými 
úpravami  

- v úseku cesty II/581 Majeríčky- Horná Dolina z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky 
a ochrany cyklistov oddeliť cyklistickú dopravu od motoristickej. Vybudovať cyklistický pás v šírke 
min. 2,5 m vedený vo voľnom priestore medzi cestou II/581, jestvujúcou zástavbou rodinnými 
domami  v osade Majeríčky a Horná Dolina a riekou Myjavou (viď výkres „Verejné dopravné 
vybavenie“ resp. výkres „Širšie vzťahy“)   

 
 Lokálne zmeny prípadne rozšírenie miestnych komunikácií budú vyplývať z novej výstavby, 
ktorá si vyžiada doplniť obslužné, resp. upokojené komunikácie. Navrhované vymedzenie miestnych 
komunikácií, ich funkčné triedy a kategórie sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti. Podrobný 
návrh riešenia dopravného vybavenia jednotlivých rozvojových plôch a dopravného napojenia 
navrhovaných obslužných a upokojených komunikácií na jestvujúce bude spracovaný v ďalších 
stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami a s 
príslušnými platnými normami.  
 
2.18.5 Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia 
 
- rešpektovať ochranné pásma technických zariadení a líniových stavieb - pozri kapitolu č. 2.18 

„Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“ 
- v max. miere zokruhovať rozvodnú sieť pitnej vody v novonavrhnutých lokalitách 
- vybudovať splaškovú kanalizáciu, a príslušné ČOV s kapacitou pre jednotlivé osady obce 
- riešiť odvádzanie dažďových vôd - v maximálnej miere zdržať v území a zachovať retenčnú 

schopnosť územia primeranou hustotou zástavby 
- rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami 

odvádzanie priemyselných odpadových vody produkovaných z výrobných činností pred zaústením 
do verejnej stokovej siete umožniť len za predpokladu ich predčistenia v zmysle príslušných 
predpisov určených prevádzkovým poriadkom 

- v rámci pozemkových úprav vyplývajúcich z budúcej výstavby vynechať ochranné pásma vodných 
tokov o šírke 10 m pre tok Myjava a 5 m pre ostatné vodné toky od brehovej čiary v zmysle zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách 

- všetky križovania inžinierskych sietí s vodným tokom riešiť v súlade s STN 736822  
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- ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách 
( vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd) a tiež dbať na 
ochranné pásma vodárenských zdrojov 

- na základe urbanistickej koncepcie rozvoja obce bilancovať nároky na el. energiu a navrhnúť 
riešenie zásobovania el. energiou 

- rešpektovať ochranné pásma el. vedení a zariadení 
- rozvodné el. siete v zastavanom území navrhovať káblovými vedeniami v zemi 
- transformovne v zastavanom území uvažovať prednostne murované alebo prefabrikované 
- realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV 
- stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch IBV 
- posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotli na biomasu 
- postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť pre nové rozvojové plochy 
- ochranné stavby civilnej ochrany obyvateľstva riešiť v ďalších stupňoch PD v zmysle § 139a ods. 10 

písm. m, zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. 
 
- do vybudovania funkčnej verejnej kanalizácie odvádzať splaškové vody do prefabrikovaných 

železobetónových nepriepustných žúmp. Uvedené riešenie sa považuje za dočasné, s následným 
napojením všetkých nových rozvojových plôch ako aj existujúcej zástavby na verejnú kanalizáciu 
obce po jej vybudovaní. Ostatné existujúce osady, ktoré nie je možné odkanalizovať do 
navrhovaných ČOV budú odvádzať splaškové vody do prefabrikovaných železobetónových 
nepriepustných žúmp trvalo.

- pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov 
požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, s 
vyhláškou č. 94/2004 Z. z. a s ďalšími platnými právnymi predpismi a záväznými STN z odboru 
požiarnej ochrany (STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4 a iné). 

- pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v danej 
lokalite v zmysle vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení 
stavieb vodou na hasenie požiarov.

 
Navrhované umiestnenie sietí a zariadení technického vybavenia a ich parametre sú odporúčané a 
nie sú súčasťou záväznej časti. 
 
2.18.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a 

využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, 
vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane plôch zelene 

 
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 
 
- v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce dodržiavať podmienky ochrany historických a 

kultúrnospoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu 

- dôsledná pamiatková ochrana hradu Branč (pamiatka evidovaná v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu)  

- zachovať a chrániť ďalšie architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporné historické a kultúrne hodnoty 

- zachovanie pôvodného vidieckeho charakteru zástavby, najmä jej výškovej hladiny a urbanistickej 
mierky pri obnove, dostavbe a novej výstavbe 

- zachovanie objektov z pôvodnej habánskej zástavby, ktoré sú vo vyhovujúcom technickom stave 
- v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania územného plánu musí byť v praxi splnené 

nasledovné podmienky v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu:  

 
1) Stavebník/Investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Archeologického ústavu 

SAV v Nitre už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 
archeologických nálezísk. Stanovisko – vyjadrenie AÚ SAV bude slúžiť ako podklad 
k rozhodnutiu príslušného Krajského pamiatkového úradu. 

 „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový 
úrad“ ( § 37 ods. 3 citovaného zákona ). V prípade záchranného archeologického výskumu 
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príslušný Krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení 
archeologického ústavu (§ 7 – Arch. ústav SAV)“ 

 
2) Z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov a nálezísk je v ďalších 

stupňoch územného a   stavebného konania potrebné splniť požiadavku v zmysle zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane  pamiatkového fondu a zákona č. 50/1967 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku  (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.):  

„Investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Krajského 
pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania 
vyžiada konkrétne stanovisko ku  každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so 
zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.), z dôvodu, že 
stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu archeologických nálezísk 
ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok. 

 
Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability 
 
- rešpektovať navrhované prvky RÚSES a MÚSES a v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. 

vypracovať presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch: 
 

- Regionálny biokoridor rBK24 - Myjava 
- Regionálne biocentrum rBC9 - Drviská 
- Miestne biocentrum mBC1 – Varsíkovci 
- Miestne biocentrum mBC2 – Hradný vrch 
- Miestny biokoridor mBK1 – Strieborník 
- Miestny biokoridor mBK2 – Dolná Dolina 
- Miestny biokoridor mBK3 – Matúšovci 
- Miestny biokoridor mBK4 – Kutálkovci 
- Miestny biokoridor mBK5 – Horná Dolina 
- Miestny biokoridor mBK6 – Hydlička 
- Miestny biokoridor mBK7 – Kadlečíkovci 
- Miestny biokoridor mBK8 – Chorvátsky vrch 
- Miestny biokoridor mBK9 – Staré šance 

 
- navrhnúť ekostabilizačné opatrenia - zvýšenie stability územia na plochách hospodárskych dvorov 

a priemyselných areálov, rekultivácia skládky, obrábanie pôdy bez agrochemikálií (na plochách, 
ktoré sú súčasťou navrhovaných regionálnych biocentier), zmena kultúry na TTP (na plochách 
ornej pôdy, ktorá sa priamo dotýka brehov vodných tokov alebo sa nachádza v meandroch), 
opatrenia na poľnohospodárskej pôde (zmenšovať hony, vytvárať pásy pôdoochrannej vegetácie 
dvojetážové v šírke cca 5 – 10m, vytvárať plochy NDV tzv. remízky)  

 
- uplatniť v riešení navrhované ekostabilizačné prvky MÚSES: 
 

- systém interakčných prvkov plošných a líniových 
- pôdoochranné pásy zelene 
 

- rešpektovať: 
 

- ekologicky významné segmenty (vodné toky, vodné plochy, plochy lesných porastov, plochy 
verejnej zelene a NDV v zastavanom území, všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti 
intenzívne využívanej na poľnohospodárske účely) 

- ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) v zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov - 50 m : v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 

- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu v lokalite Majeríčky (severovýchodne od 
osady) - 120 m od objektov živočíšnej výroby. 

- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu v lokalite Svrčkov Jarok - 50 m od 
objektov (v súčasnosti bez živočíšnej výroby – chov ošípaných ukončený, neuvažuje sa s jeho 
obnovou). 

- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu v lokalite pri lome medzi osadami 
Majeríčky a Dolná Dolina - 50 m od objektov (v súčasnosti bez živočíšnej výroby - mechanizácia). 
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- v podrobnejších stupňoch PD zadefinovať zásady pre obnovu, revitalizáciu a rekonštrukciu krajinnej 

zelene 
- navrhované priestory na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene (dobudovanie prvkov ÚSES, 

vetrolamov, sprievodnej zelene poľných ciest a ostatných cestných komunikácií) riešiť stromoradiami 
s kríkovým podrastom. 

 
Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov 

 
- rešpektovať plochy a v súlade s § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačené hranice 

chráneného ložiskového územia  Podbranč I., s  určeným dobývacím priestorom Podbranč I., určené 
na ochranu a využitie výhradného ložiska vápenca (444). 

 
 
2.18.7 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 
 
 
- používanie elektrickej energie na vykurovanie namiesto používania tuhých palív v navrhovaných 

rozvojových plochách  aj v existujúcej zástavbe s cieľom eliminácie znečistenia ovzdušia 
- výstavba verejnej kanalizácie vrátane intenzifikácie ČOV a zamedzenie vzniku nepovolených 

skládok odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu kvality podzemných vôd 
- výstavba a rekonštrukcia verejného vodovodu v osadách Podzámok, Horná Dolina a Dolní 

Kutálkovci 
- realizovanie 2.etapy rekultivácie existujúcej skládky odpadu v osade Podzámok, vrátene jej 

priebežného monitorovania 
- v zastavanom území a nových rozvojových plochách pre bývanie nevyčleňovať plochy pre stavby, 

ktoré by mohli neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov obce 
- v zastavanom území nepovoľovať stavby a prevádzky poľnohospodárskeho drobnochovu resp. v 

ďalšom stupni stanoviť presné regulatívy - limity počtu hospodárskych zvierat drobnochovu 
- pri umiestňovaní podnikateľských aktivít do obytnej zóny, do existujúcich areálov alebo navrhnutých 

areálov priemyselnej výroby je potrebné zhodnotiť vplyv každej prevádzky na zložky životného 
prostredia vrátane hluku a vibrácií a preukázať, že vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné 
hodnoty určené právnymi predpismi pre jednotlivé zložky životného prostredia vrátane hluku a 
vibrácií vo vzťahu k územiu určenému na rekreáciu, oddych a bývanie (pre oddelenie týchto areálov 
od obytnej zóny je vhodné navrhnutie izolačnej zelene)  

- v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie  

- na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestňovať nijaké aktivity 
(Zákon o lesoch v znení noviel a súvisiacich predpisov)  

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov z oblasti 
životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov. 

 
2.18.8 Vymedzenie zastavaného územia obce 
 

V súvislosti s návrhom nových rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného 
územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a 
ostatným územím obce) pre všetky osady. Navrhovaná hranica kopíruje pôvodnú hranicu a naviac 
zahŕňa územie nových rozvojových plôch. Územia pre novú zástavbu sú vymedzené v grafickej časti 
ako rozvojové plochy. 
 

V súvislosti s návrhom nových rozvojových plôch "Zmien a doplnkov 01/2013"  sme vymedzili 
novú hranicu zastavaného územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím a ostatným 
územím obce) pre miestnu časť - Majeríčky a pre miestnu časť - Horná dolina. Navrhovaná hranica 
kopíruje pôvodnú hranicu a navyše zahŕňa územie nových rozvojových plôch. Územia pre novú 
zástavbu sú vymedzené v grafickej časti ako rozvojové plochy. 
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V súvislosti s návrhom nových rozvojových plôch v "Zmenách a doplnkoch 2/2018 ÚPN-O 
Podbranč" sa navrhuje rozšíriť zastavané územie obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím 
obce a ostatným územím obce) o nové hranice zastavaného územia obce, ktoré vymedzujú navrhované 
lokality (hranica medzi územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce). Navrhovaná hranica 
kopíruje pôvodnú hranicu a navyše zahŕňa územie nových rozvojových plôch. Navrhovaná hranica pre 
rozšírenie zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti (komplexný urbanistický návrh).  
 
2.18.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 

predpisov 
 
V riešenom území je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma: 
 
Vodné hospodárstvo 
 
- v zmysle ust. § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky č.211/2004 Z.z. je potrebné 

rešpektovať a zachovať 10,0 m obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov od brehovej čiary 
toku rieky Myjava a 5,0 m obojstranne od všetkých prítokov Myjavy a ostatných potokov. Uvedené 
ochranné pásma sa vzťahujú na celú dĺžku vodných tokov, t.j. ako v extraviláne, tak aj v intraviláne 
obce. 

 
- do vymedzeného územia pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru 

vrátane zariadení, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky 
obhospodarovať. - pobrežné pozemky v rozsahu ochranného pásma musia byť prístupné (bez 
trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu vodného toku a povodia za účelom vykonávania jeho 
povinností, vyplývajúcich z vodného zákona (ust. §48). 

 
- všetky stavebné aktivity v kontakte s uvedenými tokmi, resp. vo vymedzenom pobrežnom pozemku 

treba konzultovať so správcom vodného toku a povodia, t.j. SVP, š.p., OZ Bratislava 
 
- križovanie technickej infraštruktúry s vodným tokom musí byť riešené podľa STN 736822. 
 
- okolo odvodňovacích kanálov je ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary po oboch stranách toku. 
- okolo krytých odvodňovacích kanálov je ochranné pásmo 5 m od osi po oboch stranách kanála.
 
Doprava  
 
- ochranné pásmo štátnej cesty II. triedy v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. (Cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie 
- ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. (Cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 20 m od osi komunikácie 
- ochranné pásmo miestnej komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Z. z. (Cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 15 m od osi komunikácie 
 
Vodovody 
 
- ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia, priemeru 
DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia 

 
Elektrické vedenia 
 
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia ( v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení iných zákonov, § 43) je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí: 

 
- od 1 kV do 35 kV vrátane 

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m,  
  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
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- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
- od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
- od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
- nad 400 kV 35 m. 

 
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením 

je zakázané: 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou 
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 

presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia 

- vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť 
prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch 
stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto vzdialenosť sa vymedzuje 
od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na 
vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu) 

 
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia ( v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení iných zákonov, § 43) je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od 
krajného kábla. Táto vzdialenosť je: 

 
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 
- 3 m pri napätí nad 110 kV 

 
- v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 

zakázané: 
 

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažné 
mechanizmy 

- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné 
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 

 
- ochranné pásmo elektrickej stanice ( v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení iných zákonov, § 43) 
 

- vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú 
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice 

- vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené 
vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice 

- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení 

- v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená 
bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice 

 
Telekomunikácie 
- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej 
siete v zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení 
technického vybavenia.  
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Pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, kanalizácie, areálov poľnohospodárskej výroby, cintorínov 
 
- ochranné pásma pre ČOV v zmysle STN 75 6401 nie sú stanovené, ale sú doporučené 
minimálne vzdialenosti  súvislej bytovej výstavby  od ČOV. Je to minimálne 25 m od areálu ČOV- keď je 
ČOV zakrytá – ČOV v murovanom objekte. Vzdialenosť od nezakrytej ČOV a ČOV s kalovým 
hospodárstvom - minimálne 100m. Väčšie vzdialenosti môžu byť stanovené v prípade prevládajúcich 
vetrov smerom od ČOV k bytovej zástavbe /podľa údajov SHMÚ/.  
 
Ochrana prírody a krajiny 
 
- v riešenom území "Zmien a doplnkov 1/2013" nie je potrebné vymedziť žiadne navrhované maloplošné 

chránené územia, pripravované na vyhlásenie. Chránené územie Európskeho významu SCI-
SKUEV0520 - Horný tok Myjavy NATURA 2000 vyhlásené 14.04.2011 je vyznačené vo výkrese 
širších vzťahov a nezasahuje do riešeného územia "Zmien a doplnkov 1/2013".   

 
2.18.10 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie 

delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny 
 
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 
 

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 108, ods. 3) a vyhlášky č. 
55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby 
za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia 
podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia. V riešenom území je potrebné vymedziť 
plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia a 
verejnoprospešných stavieb (viď posledný odsek tejto kapitoly). 
 
Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti 
Krajiny 
 

Nakoľko územný plán obce Podbranč nie je riešený s podrobnosťou ÚPN zóny, nie je možné 
bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia 
podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie. 
 
Územný plán obce Podbranč nevymedzuje žiadne plochy pre asanácie.  
 
Z hľadiska ochrany prírody a ekologickej stability sú vymedzené nasledovné lokality a prvky: 
 
- Na vyhlásenie nie sú pripravované žiadne časti prírody z hľadiska štátnej ochrany 
 
- Návrhmi R-ÚSES a ÚPN VÚC sú vymedzené 2 plochy pre prvky RÚSES:  
 

- Regionálny biokoridor rBK24 Myjava 
- Regionálne biocentrum rBC9 Drviská 

 
- Návrhom ÚPN obce je vymedzených 11 prvkov MÚSES:  
 

- Miestne biocentrum mBC1 – Varsíkovci 
- Miestne biocentrum mBC2 – Hradný vrch 
- Miestny biokoridor mBK1 – Strieborník 
- Miestny biokoridor mBK2 – Dolná Dolina 
- Miestny biokoridor mBK3 – Matúšovci 
- Miestny biokoridor mBK4 – Kutálkovci 
- Miestny biokoridor mBK5 – Horná Dolina 
- Miestny biokoridor mBK6 – Hydlička 
- Miestny biokoridor mBK7 – Kadlečíkovci 
- Miestny biokoridor mBK8 – Chorvátsky vrch 
- Miestny biokoridor mBK9 – Staré šance 
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V súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. je potrebné vypracovať presné vymedzenie prvkov s cieľom 
vyznačenia ich plôch. 
 
2.18.11 Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný 

plán zóny 
 

Územný plán obce Podbranč nevymedzuje žiadne časti, pre ktoré by bolo potrebné obstarať 
a schváliť územný plán zóny. 
 
Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať územno-plánovací podklad 
 

Územno-plánovací podklad – urbanistickú štúdiu je potrebné aktualizovať pre nové rozvojové 
plochy č. Br1, Br1-v, kde už bola spracovaná. Nezohľadňovala však širšie súvislosti, ktoré vyplynuli zo 
súčasného riešenia ÚPN. V ostatných prípadoch môžu byť stavby riešené jednotlivo v projektovej 
dokumentácii pre územné rozhodnutie. 
 
2.18.12 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
 
Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté nasledovne: 
 
- textová časť  - kapitola č. 2.18: Návrh záväznej časti. 
- grafická časť  - výkres č. 02 Komplexný urbanistický návrh 
  - výkres č. 04 Verejné technické vybavenie 
  - výkres č. 05 Verejné dopravné vybavenie 
 v časti legendy „Popis verejno-prospešných stavieb“ 
 
Zoznam verejnoprospešných stavieb: 
 
- koridory pre nové dopravné komunikácie a TI 
- navrhované parkovacie plochy 
- navrhované cyklistické trasy 
- navrhovaný cyklochodník Majeríčky – Horná Dolina - Varsíkovci 
- navrhované vedenia VN 22 kV 
- navrhované trafostanice 
- navrhované vodné dielo Prietrž typu B (do 25rokov) na rieke Myjava 
- navrhované suché poldre na hornom toku rieky Myjavy 
- navrhované plochy pre stavby športu. 
- navrhovaný systém verejnej splaškovej kanalizácie vrátene ČOV 
- navrhované rozšírenie verejného vodovodu 
- navrhované rozšírenia existujúcich cintorínov 
- navrhovaná plocha verejného kompostoviska 
 

B)  GRAFICKÁ ČASŤ (samostatná príloha) 

 
Zoznam výkresov 
 

01 - Širšie vzťahy, M 1:50000 

02 - Komplexný urbanistický návrh (návrh priestorového a funkčného usporiadania územia), M 1:5000 

03 - Ochrana prírody a tvorba krajiny – návrh MÚSES, M 1: 5000 

04 - Verejné technické vybavenie, M 1: 5000 

05 - Verejné dopravné vybavenie, M 1: 5000 

06 - Návrh na vyňatie z PPF a LPF, M 1: 5000    


