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1. Ú V O D 
 
Predmetom riešenia sú lokality, ktoré na základe požiadavky obstarávate�a, v zmenách a 
doplnku �. 3/2009 k ÚPN-O Krušovce  navrhujeme doplni� a upresni�, resp. využi� pre iné 
funkcie ako im bolo prisúdené v ÚPN-O Krušovce z roku 1998.  Navrhovaná lokalita sa  
nachádza v hranici zastavaného územia obce, v bezprostrednom kontakte a v náväznosti na 
existujúcu zástavbu obecného centra. V riešení je premietnutá  hranica zastavaného územia k 
1.1.1990.  
 
a) Údaje o zadaní úlohy, podkladoch a priebehu spracovania 
ÚPN SÚ Krušovce bol spracovaný Stavoprojektom Nitra a.s. v roku 1998 a schválený OZ OcÚ 
Krušovce – 21.09.1998 �.uzn. 4/98, následne boli spracované a schválené ZaD �.1- schválené 
OcZ v Krušovciach d�a 12.8.2005,  uznesením �.4/2005 a ZaD �. 2/2006 schválené OcZ 
uzn.�.5/2006 bod 2, zo d�a 29.09.2006. - Táto ÚPD t.�. slúži ako riadny platný a jediný podklad 
pre koordinované riadenie rozvoja územia obce Krušovce. 
 
Požiadavka na vypracovanie zmeny a doplnku k územnému plánu vyplynula zo strany Obce 
Krušovce v roku 2008 – uzn.OcZ �.7/2008 zo d�a 10.12.2008, na základe  skuto�ností, že 
územný plán nie v plnom rozsahu vyhovuje v niektorých detailoch na sú�asné podmienky a 
možnosti obce najmä z h�adiska možnosti realizácie nových investícií v oblasti dopravných 
stavieb a technickej infraštruktúry v danom regione. 
 
Vychádzajúc zo skuto�nosti, že ÚPD chápeme ako otvorený dokument a Územný plán 
sídelného útvaru Krušovce spracovaný v roku 1998 a ZaD 2005 a 2006 vo svojej podstate 
nap��a požiadavky pre rozvoj obce uvedené : 
 
A - v textovej �asti  - Sprievodná správa ÚPN SÚ 
- formou popisného zdokumentovania jednotlivých �astí riešenia ÚPN SÚ 
1. Úvodná �as� 
1.1. Základné údaje o  zadaní, podkladoch, priebeh spracovania a prerokovanie konceptu riešenia 
1.2. Zhodnotenie     predchádzajúcej     územno-plánovacej dokumentácie 
1.3. Vymedzenie riešeného  územia, záujmového  územia a jeho stru�ná charakteristika 
1.4. Hlavné ciele riešenia, závery z PaR 
1.5. Splnenie záverov ÚHZ a konceptu riešenia ÚPN SÚ 
2. Návrh riešenia ÚPN SÚ Krušovce 
2.1. Základné rozvojové predpoklady SÚ 
2.2. Vymedzenie  riešeného  územia  na  základe  jednotlivých katastrov 
2.3. Urbanistická koncepcia riešenia 
2.4. Návrh organizácie a funk�ného využitia územia 
2.5. Nároky na plochy mimo zastavaného územia SÚ 
3. Vyhodnotenie kvality životného prostredia 
4. Návrh dopravy  a technickej infraštruktúry 
4.1. Doprava a dopravné vz�ahy 
4.2. Vodné hospodárstvo 
4.3. Zásobovanie elektrickou energiou 
4.4. Telekomunika�né zariadenia 
4.5. Zásobovanie plynom 
4.6. Zásobovanie teplom 
5. Nároky na verejnoprospešné stavby 
6. Urbanistická ekonómia 
7. Návrh regulatívov územného rozvoja 
8. Vyhodnotenie záberu PPF 
9. Dokladová �as� 
10. Registra�ný list 
Sú�as�ou textovej �asti sú širšie vz�ahy M -1:50 000 a  Krajinná štruktúra (ÚSES).  
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B – vo výkresovej �asti ÚPN-O Krušovce  ZaD 2006, ktorá nahradila v plnom rozsahu 
výkresovú dokumentáciu ÚPN-SÚ  z roku 1998 a ZaD 2005,   je vyjadrený plošný priemet 
rozvoja obce - aplikácia textovej �asti. 
v.�.01-Aktualizácia PaR 2006 M-1:5 000 
v.�.02- Sídelná štruktúra M-1:10 000 
v.�.1 – Komplexný urbanistický návrh  M -1:5 000 
v.�.2  - Návrh dopravy 
v.�.3 – Návrh vodného hospodárstva  
v.�.4 – Návrh energetiky – Elektrické rozvody a telekomunikácie  
v.�.5 -  Návrh energetiky – plynofikácia 
v.�.6 -  Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF 
  
 
Je nutné konštatova�, že z h�adiska zachovania "Urbanistickej koncepcie" vrátane regulatív, 
ktoré sú vyjadrené v ÚPN SÚ Krušovce vrátane ZaD �.1 a 2, nedochádza pri riešení "Zmeny a 
doplnku �.3/2009" k podstatným zásahom do územného plánu. Prijatá koncepcia ÚPN O ako 
celku zostáva na	alej v platnosti, k upresneniu dochádza len vo vymedzení hranice „OC“ a 
„centrálnej zóny obce“ . 
 
b) Požiadavky na riešenie:  
V dôsledku potreby obce – z dôvodov prípravy podmienok pre konkrétnych investorov 
s požiadavkou na plochy, ktoré sa t.�. nachádzajú mimo hranice centrálnej zóny obce 
vymedzenej pod�a ÚPN-O 1998 a ZaD 2005-6, bola daná požiadavka na vytvorenie podmienok  
pre možnos� nových investícií v obci. V náväznosti na predchádzajúce bol daný podnet na 
prehodnotenie a upresnenie funk�ného využitia lokalít v hranici zastavaného územia obce 
stanovenej k 1.1.1990, ktoré sa nachádzajú v náväznosti na jestvujúcu vybavenos� obce. Je 
potrebné zdôrazni�, že predmetom riešenia zmeny a doplnku �. 3/2009, nie sú žiadne iné 
plochy, okrem vyššie vymedzeného územia. 
 
Územný plán chápeme ako otvorený dokument a obec ako živý organizmus, ktorý sa neustále 
vyvíja, rastie a  upres�uje vo svojich detailoch, pri�om základná koncepcia zostáva zachovaná - 
takýto cie� sleduje aj táto zmena a doplnok ÚPN SÚ Krušovce. 
alej v náväznosti na dôslednú 
snahu aplikácie Zákona �. 50/76 § 27, odst. 5 "Schválená územnoplánovacia dokumentácia je 
v ur�enom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schva�ovanie 
	alšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie 
dokumentácie stavieb". 
 
Podkladom pre spracovanie " ÚPN SÚ Krušovce - ZaD 2009 “  boli nasledovné podklady: 
- ÚPN SÚ Krušovce z r. 1998 spracovaný Stavoprojektom Nitra schválený OZ OcÚ Krušovce  
21.09.1998 �.uzn. 4/98,  ZaD �.1- schválené 12.8.2005,  uznesením �.4/2005 a ZaD �. 2/2006 – 
proj. Ing.arch Michal Borgula –autorizovaný architekt –AUA Nitra, schválené d�a 29.09.2006 
OcZ uzn.�.5/2006 . 
- Požiadavky obstarávate�a - OcÚ Krušovce vyjadrené v objednávke a pri osobných 
konzultáciách uskuto�nených s projektantom a na KSÚ v Nitre. 
- Situácia M 1 : 10 000 a 5000 . 
- Podklady obstarávate�a - OcÚ Krušovce  
- Hranica zastavaného územia k 1.1.1990. 
- ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja ZaD 2007 AUREX s.r.o. Bratislava. 
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2. ÚPN SÚ OBCE KRUŠOVCE - ZMENA A DOPLNOK 2006 
 
- Má za cie� prehodnoti� a upresni� hranice „OC“ a centrálnej zóny obce navrhnutej v ÚPN-O 
1998, v náväznosti na nové požiadavky  a podnety predložené zo strany obstarávate�a ÚPD, 
Obec Krušovce. 
- Má za cie� vyjadri� upresnenie záväznej �asti ÚPN-O Krušovce 1998, t.j.  závažných investícií, 
ktorých realizácia je pre rozvoj obce dôležitá. 
Predmetom riešenia sú nasledovné lokality : 
-  hranice „OC“ a centrálnej zóny obce - upresnenie. 
 
2.1. Vymedzenie riešeného územia 
Lokalita územia navrhovaného na zmenu, resp. v danom prípade navrhovaná na upresnenie 
hranice centrálnej zóny obce sa nachádza v hranici zastavaného územia obce obojstranne 
pozd�ž štátnej cesty I/64 vo vymedzení medzi hranicou k.ú. Topo��any a Horné Chlebany, okolo 
historického centra obce. Historické centrum obce sa nachádza pri kaštieli s parkom a kostole, 
nové na� kontinuálne naväzuje a nachádza sa  pri dome kultúry a obchodnom stredisku. Jedná 
sa o uzlové boby s historickou väzbou, v oboch prípadoch sa jedná o �ažiskovú polohu v obci  
a dostato�nou rezervou na dobudovanie chýbajúcej OV najmä formou rekonštrukcie 
a prestavby jestvujúcich objektov, ako i výstavby novej OV. 
 
 
2.2. Návrh využitia pod�a ÚPN O 1998 v znení ZaD 2006 
Pod�a ÚPN-O 98 a ZaD 2006 boli navrhnuté jednotlivé lokality pre nasledovné využitie: 
Urbanistická štruktúra a základná kompozi�ná kostra obce je už relatívne vybudovaná, žiada sa 
ju doplni�, schátralé �asti zrekonštruova�. �iasto�ne dochádza k plošným zmenám vo funkcii 
bývania, ob�ianskej vybavenosti, výroby a rekreácie. 
Hlavnou úlohou ÚPN-O je vytvorenie kompozi�ne uceleného sídleného útvaru, v ktorom sú 
bezkolízne usporiadané jednotlivé funk�né zóny tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom 
jednej na druhú. Zárove� ur�enie zásad a podmienok, ktorými by sa rozvoj obce v budúcnosti 
riadil.  
Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení. V rámci zastavaného územia 
považujeme aj do budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu �as� obce, jej nastaršiu 
�as� pri kostole a kaštieli - staré historické jadro obce a nové jadro – centrum obce ktoré je 
založené pri dome kultúry. Obe polohy majú svoju historickú oporu a kontinuálnu praviazanos�. 
Ich centrálna poloha vytvára rovnocennú dostupnos� z celej obce, preto aj do budúcnosti 
ostane zachovaná s návrhom na dobudovanie o chýbajúce aktivity v oblasti administratívy, 
kultúry, vzdelania, obchodu a služieb.   
Hlavný kompozi�ný priestor v obci – OC, ÚPN-O navrhuje dokompletova� obslužné centrum o 
chýbajúce zariadenia základnej a vyššej ob�ianskej vybavenosti, komer�né aktivity, ubytovanie, 
služby, sociálne služby,  polyfunk�nú zástavbu OV, detské ihriská a verejnú zele�. 
 
Zmena a doplnok 2006 je zameraný na preh�benie požiadavky uvedenej v zásadách pre 
urbanistickú koncepciu rozvoja obce z roku 1998, jedná sa o  – upresnenie riešenia  niektorých 
požiadaviek obce z poh�adu potreby 2006 v detailoch a doplnenie novej plochy pre: 
a) - podnikate�ské aktivity – vybavenos� komer�ného charakteru, služby, výroba a skladové 
hospodárstvo -  zmiešané územie lokalita západ - Hrad. 
b) – plochy pre priemyselný park – lokalita východ - Dolné Chlebany �as� Dolné záhumnie  
územie medzi Bebravou a odvod�ovacím kanálom. 
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2.3. Sú�asný stav - zhodnotenie územia a pri�ahlého okolia 
Obec  Krušovce  leží  v  údolí  rieky  Bebravy,  SV od okresného  mesta  -  Topo��any 
v priamom dotyku so zastavanou �as�ou Topo��ian,  na  štátnej  ceste  I/64 Nitra -Topo��any   -   
Partizánske.  Katastrálne územie obce susedí  s katastrom obcí - Topo��any,  Práznovce, 
Bošany, H.Chlebany,  Sol�ianky, M.a V.Bedzany.  
 
Rozhodnutím Okresného  úradu v Topo��anoch  zo d�a 2.12.1996 bola do  k.ú. Krušoviec z k.ú.  
Topo��ian prinavrátená   lokalita "HRAD"  o výmere  cca 10.5  ha,  jedná sa  o lokalitu,  ktorá je 
sú�as�ou zastavaného územia obce. Po   celom    obvode   zastavaného   územia    sa   
nachádza po�nohospodársky pôdny fond. Katastrálne územie má rozlohu 1336,5 ha.  Celý  
kataster  má  mierne  zvlnený  povrch,  stred  obce má nadmorskú  výšku 170,0 m, v chotári 
166 - 244 m. Riešené územie je vymedzené hranicami katastrálneho a zastavaného územia 
obce. Obec pozostáva z dvoch katastrov – Krušovce a Dolné Chlebany. Hranica   zastavaného  
územia   k  1.1.1990   je  odsúhlasená  Katastrálnym úradom v Topo��anoch a je zakreslená v 
situácii    v merítku  1: 5 000 a 10 000. Krušovce sa nachádzajú v priamom dotyku okresného 
mesta, severovýchodne od Topo��ian, obec je rozložená obojstranne na št.ceste I/64, a smere 
V-Z vymedzená cestami III. tr. a hranicou k.ú. Navrhované  riešenie  nepredkladá žiadne  
požiadavky  na úpravu, resp. rozšírenie  hranice zastavaného  územia obce vo�i 
predchádzajúcim návrhom. 
 
Pod�a Zákona SNR �. 369/90 o obecnom zriadení § 1"Obec je samostatný samosprávny 
územný celok Slovenskej republiky, združenie ob�anov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. 
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 
s vlastným majetkom a so svojimi finan�nými zdrojmi".  
Tvorba sídelných štruktúr je pod�a KÚRS založená na princípe vytvárania územných �ažísk 
osídlenia s centrami osídlenia a na princípe sídelných rozvojových osí. Pod�a schválenej 
štruktúry osídlenia je obec útvar Krušovce kategorizovaná  od r. 1991 - kedy sa Krušovce 
opätovne osamostanili - ako samostatná  obec – vidiecky priestor. Z h�adiska územno-
správneho �lenenia patria Krušovce do Nitrianskeho kraja a okresu Topo��any. 
 
Pod�a "Koncepcie  územného rozvoja Slovenska"  /KÚRS 2001/, ktorá  bola  prerokovaná  vo  
Vláde  SR  a  schválených  "Zásad pre  realizáciu  územného  rozvoja   Slovenska",  sídelný     
systém Slovenska pozostáva z : 
a/ centier osídlenia 
 b/ �ažísk osídlenia 
 c/ rozvojových osí 
 d/ vidieckeho osídlenia, mestá a vidiek 
 
Krušovce pod�a  sídelného systému Slovenska  sú za�lenené do vidieckeho priestoru ako 
vidiecke sídlo, ktoré leží v blízkosti Nitry –  �ažiska osídlenia celoštátneho významu a v dotyku s 
centrom osídlenia – Topo��anmi. Krušovce ležia na Ponitrianskej rozvojovej osi. V náväznosti 
na predchádzajúce môžeme konštatova�, že rozvoj tohto sídla nie je ukon�ený, ale má zna�né 
predpoklady rozvoja. 
Charakteristika : 

- Nitra – centrum prvej skupiny a jej prvej podskupiny 
- Topo��any – centrum druhej skupiny a jej druhej podskupiny 
- Krušovce – vidiecky priestor 
- Nitrianske �ažisko osídlenia – aglomerácia celoštátneho významu 
- Topo��ianske �ažisko osídlenia – �ažisko osídlenia tretej úrovne a jej prvej skupiny 
- Ponitrianska rozvojová os  (Tren�ín- Bánovce nad Bebravou- Topo��any- Nitra- Nové Zámky- 

Komárno) 
- Hornonitrianska rozvojová os (Topo��any – Bánovce nad Bebravou- Partizánske- Prievidza- 

Handlová- Žiar nad Hronom) 
 
U vidieckeho priestoru je žiadúce podporova� jeho rozvoj  v zmysle vytvorenia rovnocenného 
životného priestoru obyvate�ov so zoh�adnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík 
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a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárskej a kultúrnej infraštruktúry.�
 
Vzh�adom na dobré klimatické podmienky a dobrú geografickú polohu obce vo�i centrám 
osídlenia a dopravným koridorom sú aj na	alej vytvorené optimálne predpoklady na prosperitu 
a životaschopnos� danej obce o �om sved�í výrazný rozvoj obce, stavebný rozmach a nárast 
po�tu obyvate�ov  zaznamenaný od doby schválenia ÚPN-O.  
 
Klimatické pomery: -  
Vyhodnotením    jednotlivých   zložiek    vybraných   prvkov abiotického  komplexu 
(geologického  podkladu  + reliefu, klímy, pôdnych pomerov) bolo územie okresu Topo��any 
zaradené do 7 typov klimatických charakteristík,  pri�om obec Krušovce spadá  do 1. a 2. 
skupiny s nasledovnou charakteristikou: 
1. Teplá, suchá klíma, niva, sklon do 2o, s fluvizemou 
2. teplá, suchá klíma, pahorkatina, sklon 2-6o, s hnedozemou. 
 
 
Potvrdenie  zásad pre urbanistickú koncepciu rozvoja obce pod�a ÚPN O 98 a ZaD 2006. 
ÚPN - obce Krušovce naväzuje na schválené ZADANIE pre spracovanie ÚPN-O a zákon �. 50/1976 Zb.o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhované 
obdobie je uvažované do r. 2010. Pod�a KÚRS je u vidieckeho priestoru žiadúce zachova� a podporova� 
jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného životného priestoru obyvate�ov so zoh�adnením jeho 
prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárskej a 
kultúrnej infraštruktúry. Vo vidieckom priestore je žiadúce zachova� resp. podporova� prinavrátenie 
životaschopnej prírodnokultúrnej a sídelnej identity jednotlivých priestorov. 
 
Hlavným cie�om riešenia je: 
- výraznejšie a dôstojnejšie zapojenie  kult.- historických pamiatok do života obce 
- dokompletovanie jednotlivých funk�ných zón obce 
-   výstavbu  realizova�   najmä  v   stavebných  prelukách, medzerách,  funk�ne  nevyužitých  
územiach  a  nezastavaných plochách 
- doplni�  chýbajúce zariadenia ob�ianskej  vybavenosti a vytvori� obslužné centrum sídla 
-  v  súlade  s  demografickými  údajmi  navrhnú� plochy pre bývanie 
- dotvori� obec plochami verejnej zelene 
- využi�  prípustnými funkciami aj územia  obce, ktoré spadajú  do ochranných pásiem všetkých 
druhov 
-  využitie územia  navrhova� bez  kolíznych ú�inkov  jednej  funkcie na druhú 
-  optimalizova�  a  minimalizova�  dopravu  medzi funk�nými  zónami 
- komplexne rieši� technické vybavenie obce. 
 
Nosným atribútom zmeny a doplnku �. 3/2009 sa stáva potreba: 
- dokompletova� jednotlivé funk�né zóny obce 
- doplni� chýbajúce zariadenia ob�ianskej vybavenosti a vytvori� obslužné centrum  
- navrhnú� a zásadne rieši� prestavbu schátralej �asti obce 
- dorieši� vz�ah dopravných zariadení k obytnej zóne, navrhnú� riešenie na odstránenie 

dopravných závad, optimalizova� a minimalizova� dopravu medzi funk�nými zónami, dba� o 
vytvorenie bezkolíznych dopravných vz�ahov 

- vytvori� podmienky pre rozvoj obce vo vä�šom rozsahu, 
- navrhnú� optimálne využitie územia 
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2.4. Návrh funk�ného využitia navrhovaných lokalít. 
 
2.4.1. - Komplexný návrh ÚPN O Krušovce vo svojej podstate aplikuje v návrhu všetky zásady 
uvedené v predchádzajúcom bode. Napriek skuto�nosti, že predložený návrh prekra�uje 
potreby pre návrhové obdobie ÚPN obce – rok 2010, v návrhu sú zhodnotené všetky 
potencionálne možnosti pre rozvoj obce - aj so stanovením funk�ného využitia plôch. 
Organizácia funk�ného využítia územia daných lokalít má už svoje pevné základy, ktoré sú t.�. 
korigované len �iasto�ne - upresnené vo vymedzení hranice centrálnej zóny obce. 
 
2.4.2. - Úzky pás zastavaného územia obce rozprestierajúci sa v povodí Bebravy medzi 
železni�nou tra�ou, odvod�ovacím kanálom  (zo strany JV) a jestvujúcim VN vedením (na 
starne SZ) , obojstranne pozd�ž štátnej cesty I/64, naväzujúci v celom svojom rozsahu na túto 
význanú komunikáciu,  vytvára zmenu poh�adu chápania rozsahu centrálnej zóny obce 
z bodového - na kontinuálne priebežné. 
Zmena a doplnok ÚPN-O �. 3/2009 je zameraný na preh�benie požiadavky uvedenej 
v zásadách pre urbanistickú koncepciu rozvoja obce z roku 1998, jedná sa o  –  
Upresnenie riešenia  niektorých požiadaviek obce z poh�adu potreby 12/2008 v detailoch  : 
- upres�uje  vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce tak, aby vyhovovala terajším 
potrebám obce v náväznosti na riešenie komplexnej technickej infraštruktúry, pri zachovaní 
funk�ného využitia jednotlivých lokalít a plôch pod�a návrhu ÚPN-O 1998 a ZaD 2006. 
 
Obytné územie  - bez zmeny. 
a) obytné územie pod�a §12 odseku 4 písm. f vyhlášky �.55/2001 - jedná sa o plochy, ktoré sú 

ur�ené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia ( garáže, stavby 
ob�ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele� a detské ihriská), 

b) v centrálnej �asti – zmiešané územie s mestskou štruktúrou, v podružných centrách - 
obytné územie, s možnos�ou lokalizácie ob�ianskej vybavenosti  a verejnej zelene 
v rozsahu v súlade s potrebami obce, 

c) v okrajových �astiach obce (juhozápadnej) - podnikate�ské aktivity – vybavenos� 
komer�ného charakteru, služby, výroba a skladové hospodárstvo -  zmiešané územie 
lokalita západ – Hrad, jedná sa o stavby ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie 
a pri�ahlé okolie. 

Ob�ianska vybavenos� - bez zmeny. 
Rekrea�né územie – bez zmeny. 
Výrobné územie – bez zmeny. 
 
 
Hlavnou úlohou ÚPN-O ZaD �.3/2009 aj na	alej zostáva vytvorenie kompozi�ne uceleného 
funk�ného využitia jednotlivých lokalít v obci tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom 
jednej na druhú. Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení. V rámci 
zastavaného územia považujeme aj do budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu 
�as� obce, jej nastaršiu �as� pri kostole a kaštieli - staré historické jadro obce postupne 
doplnené o novú vybavenos� ( obchodné centrum, dom kultúry, obecný úrad ako i 	alšie 
komer�né aktivity)  – centrálna zóna obce s nasledovným upresnením : 
- daná lokalita je vyzna�ená vo výkresovej dokumentácii v ÚPN-O ZaD 2006 - výkr. �.02 v M -
1:10 000 a výkr.�.01+1+2+3+4+5+6 v M -1:5 000, grafickým vyjadrením vymedzenia hranice 
„OC“ – centrálnej zóny obce (fialovou súvislou �iarou) navrhujeme zruši� a významovo upresni� 
vo väzbe na prebiehajúce výrazné rozvojové aktivity obce. 
- v rámci ZaD �.3 /2009 navrhujeme upresnenie tejto hranice nasledovne : 
- hranicu pôvodnej  centrálnej zóny obce pri kostole navrhujeme rozšíri� smerom juhozápadným 
po vybavenos� navrhovanú v rámci areálu Hrad a Decodom (hranica k.ú.  
 
 
Topo��any a Malé Bedzany), a smerom severovýchodným po hranicu k.ú. Horné Chlebany 
(cesta III/06462). 
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- okolo kostola a kaštie�a navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného – „historického 
jadra obce“, na ktoré po svojom obvode obojstranne pozd�ž štátnej cesty I/64 naväzuje 
centrálna zóna obce pod�a vyzna�enia výkresovej dokumentácii  ZaD �.3/2009 - výkres �. 
01+02, ktoré nahradia pôvodné výkresy ÚPN-O ZaD 2006. Zmena a doplnok �. 3/2009 ÚPN-O 
Krušovce primerane koriguje a upres�uje vo svojich detailoch vymedzenie hranice „OC“ a 
centrálnej zóny obce, spôsob a funk�né využitie tohoto územia obce. 
 
Žiadne iné plochy, okrem vymedzeného územia nie sú predmetom riešenia zmeny a doplnku 
ÚPN-O. Všetky ostatné �asti ÚPN-O 1998 vrátane ZaD 2005 a 2006  zostávajú v platnosti tak 
ako boli navrhnuté a schválené. 
 
Do katastrálneho územia obce Krušovce (vrátane k.ú. Dolné Chlebany) zasahujú ochranné 
pásma Letiska Partizánske, stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 2-285/77 zo 
d�a 27.6.1977, z ktorých vyplýva výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných 
mechanizmov, porastov a pod. Výška je stanovená ochranným pásmom vzletového 
a približovacieho priestoru v sklone 1:55 v smere od letiska. Vzh�adom na úrove� terénu na 
území obce však bude jej riešenie ovplyvnené len realizáciou stavieb nad 100 m. 
V zmysle §28 ods.3 a §30 leteckého zákona je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej 
správy v povo�ovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach 
letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri 	alších stavbách, ktoré by mohli ohrozi� 
bezpe�nos� leteckej prevádzky, na základe �oho je potrebné požiada� Letecký úrad SR 
o súhlas pri stavbách : 

- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli 
naruši� vyššie popísané ochranné pásma Letiska Partizánske 

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods.1, písmeno a), 
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vy�nievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods.1, písmeno b), 
- zariadenia, ktoré môžu ruši� funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých 

pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV 
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods.1, písmeno c), 

- zariadenia, ktoré môžu ohrozi� let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosil�ovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 
ods.1, písmeno d). 
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2.5. Návrh dopravy a technickej infraštruktúry 
 
ÚPN-O Krušovce 1998 vrátane ZaD 2005 a 2006 ako celok je vývoja schopný adaptabilný 
dokument. Na	alej zostáva  v planosti riešenie dopravy a technickej infraštruktúry pod�a návrhu 
ÚPN O Krušovce 1998 uvedené v textovej �asti pod �.: 
�.4. Návrh dopravy  a technickej infraštruktúry 
4.1. Doprava a dopravné vz�ahy 
4.2. Vodné hospodárstvo 
4.3. Zásobovanie elektrickou energiou 
4.4. Telekomunika�né zariadenia 
4.5. Zásobovanie plynom 
4.6. Zásobovanie teplom, 
doplnené v ÚPN-O  ZaD 2006 . 
 
Riešenie technickej infraštruktúry  ÚPN-O Krušovce – ZaD 2006 – výkresová �as� 
v.�.2. ÚPN SÚ Krušovce - ZaD 2006 - návrh  dopravy 
v.�.3. ÚPN SÚ Krušovce - ZaD 2006 - návrh vodného hospodárstva 
v.�.4. ÚPN SÚ Krušovce - ZaD 2006 - návrh energetiky – VE+telekom 
v.�.5. ÚPN SÚ Krušovce - ZaD 2006 - návrh  energetiky - plynofikácia 
 
Návrh vyplývajúci z riešenia zmeny a doplnku 2009 ÚPN-O Krušovce svojim rozsahom  
neovplyv�uje kapacitné nároky na potrebu energií pre obec do konca návrhového obdobia 
ÚPN-O. Zmena a doplnok ÚPN-O �.3/2009 akceptuje funk�né využitie územia ako i riešenie 
technickej infraštruktúry pod�a návrhu UPN-O 1998 vrátane ZaD 2005 a 2006.  
 
 
 
2.5.1. - Dopravné riešenie ÚPN SÚ Krušovce- zmena a doplnok 2006 
Cesta I/64 tvorí v sú�asnosti hlavnú dopravnú kostru obce a zárove� tvorí v intraviláne prie�ah 
obcou. ÚPN navrhuje prepojenie tejto komunikácie na budovaný obchvat Topo��ian. Po dohode 
so Slovenskou správou ciest sa zapracoval do návrhu územného plánu ÚPN Krušovce ZaD 
2006 novší návrh z návrhu pre vyšší územný celok. V navrhovanom riešení je akceptovaná aj 
požiadavka MsÚ a ObÚ Topo��any, aby prekládka cesty I/64 navrhovaná v rámci ÚPN-O 
Krušovce naväzovala na prekládku cesty I/64 navrhovanej v rámci druhej etapy obchvatu 
Topo��ian. Miestne komunikácie sa vybudujú v kategórii MO 8/40, MOU 5,5/40 resp. MO 
4,25/30. Pozd�ž novonavrhovaných komunikácií sa vybudujú aj nové chodníky, zárove� 
navrhujeme vybudovanie cyklistického chodníka medzi obcou a Decodomom. ÚPN-O 
rešpektuje zámery ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja a vytvára rezervu pre realizáciu prekládky 
cesty I/64 mimo zastavaného územia obce v JV �asti k.ú. obce s predpokladom na 
mimoúrov�ové napojenie ciest III.tr. . Navrhujeme napojenie obce na navrhovanú cyklistickú 
trasu vedenú z Topo��ian pozd�ž Bebravy. 
 
Koncepcia riešenia dopravy navrhnutá v ÚPN-O Krušovce 1998 vrátane ZaD 2006 zostáva 
zachovaná v plnom rozsahu. Upresnenie hranice OC a centrálnej zóny obce nemá vplyv na 
koncep�né zásahy do riešenia návrhu dopravy ÚPN-O. 
 
2.5.2.  -  Vodné hospodárstvo 
2.5.2.1. Zásobovanie pitnou vodou – koncepcia zásobovania obce vodou navrhnutá v ÚPN-O 
Krušovce vrátane ZaD zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
2.5.2.2. Odkanalizovanie územia – koncepcia odkanalizovania obce Krušovce navrhnutá 
v ÚPN-O Krušovce vrátane ZaD  2006 zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
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2.5.3. - Zásobovanie elektrickou energiou 
koncepcia riešenia zásobovania elektrickou energiou navrhnutá  v ÚPN-O Krušovce vrátane 
ZaD k ÚPN-O zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 

 
2.5.4. -  Telekomunika�né zariadenia 
Telefonizácia obce - koncepcia riešenia navrhnutá  v ÚPN-O Krušovce vrátane ZaD 2006 
zostáva zachovaná v plnom rozsahu. 
 
2.5.5. - Zásobovanie plynom  
koncepcia riešenia zásobovania plynom navrhnutá  v ÚPN-O Krušovce vrátane ZaD zostáva 
zachovaná v plnom rozsahu. 
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3.   Z Á V E R 
 
V náväznosti na predchádzajúce, ako i závery ÚPN-O Krušovce spracovaného a schváleného 
OcZ v  Krušovce d�a 21.9.1998 �. uzn.  4/2005, vrátane ZaD �.1- schválenej OcZ 
v Krušovciach d�a 12.8.2005,  uznesením �.4/2005 a ZaD �. 2/2006 schválenej OcZ 
uzn.�.5/2006 bod 2, zo d�a 29.09.2006.uvádzame že : 
 
�as� 1 .  ÚVODNÁ �AS� – zostáva v platnosti  v plnom rozsahu. 
 
�as� 2. NÁVRH RIEŠENIA ÚPN-O KRUŠOVCE - FUNK�NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE 
S UR�EN ÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNK�NÝCH ÚZEMÍ, NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, 
ZMIEŠANÉHO ÚZEMIA, VÝROBNÉHO ÚZEMIA, REKREA�NÉHO ÚZEMIA VRÁTANE 
UR�ENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNK�NÉHO 
VYUŽÍVANIA,  
zostáva v platnosti v plnom rozsahu pod�a návrhu ÚPN-0 1998 a ZaD 2006, doplnenie 
nastáva len v �asti 2.3. nasledovne: 
2.1. Základné rozvojové predpoklady obce – bez zmeny. 
2.2.  Vymedzenie  riešeného  územia  na  základe  jednotlivých katastrov – bez zmeny. 
2.3. Urbanistická koncepcia riešenia – bez zmeny. 
 
2.4. Návrh organizácie a funk�ného využitia územia – doplni� nasledovný text : 
Zmena a doplnok ÚPN-O Krušovce �. 3/2009 je zameraný na preh�benie požiadavky uvedenej 
v zásadách pre urbanistickú koncepciu rozvoja obce z roku 1998 a 2006, jedná sa o upresnenie 
riešenia  niektorých požiadaviek obce z poh�adu potreby 12/2008 v detailoch. 
ZaD �.3/2009 ÚPN-O Krušovce vzh�adom na intenzívny rozvoj komer�ných a podnikate�ských 
aktivít v obci - upres�uje  vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce tak, aby z h�adiska 
širších potrieb obce v náväznosti na riešenie komplexnej technickej infraštruktúry boli 
zachované predpoklady funk�ného využitia jednotlivých lokalít a plôch pod�a návrhu ÚPN-O 
1998 vrátane ZaD 2005 a 2006 . 
Úzky pás zastavaného územia obce rozprestierajúci sa medzi železni�nou tra�ou, 
odvod�ovacím kanálom, tokom Bebravy a vedeniami VN, obojstranne pozd�ž štátnej cesty I/64, 
naväzujúci v celom svojom rozsahu na túto význanú komunikáciu,  vytvára zmenu poh�adu 
chápania rozsahu centrálnej zóny obce z bodového usporiadania okolo historických objektov na 
kontinuálne priebežné okolo významnej komunikácie. 
Hlavným cie�om ÚPN-O ZaD �.3/2009 aj na	alej zostáva vytvorenie kompozi�ne uceleného 
funk�ného využitia jednotlivých lokalít v obci tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom 
jednej na druhú. Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení. V rámci 
zastavaného územia považujeme aj do budúcnosti za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu 
�as� obce, jej nastaršiu �as� pri kaštieli s parkom a kostole - staré historické jadro obce a nové 
jadro – centrum obce ktoré je založené pri dome kultúry a nákupnom stredisku – vymedzených 
do spolo�nej centrálnej zóny obce, s nasledovným upresnením : 
-uvedená poloha OC je vyzna�ená vo výkresovej dokumentácii v ÚPN-O 1998 a ZaD 2006 - 
výkr. �.01+02 a 1+2+3+4+5+6, bodovým vyjadrením vymedzenia hranice „OC“ -  navrhujeme 
zruši�, 
- v rámci ZaD �.3/2009 navrhujeme upresnenie hranice centrálnej zóny obce nasledovne : 
- lokalitu pri kostole navrhujeme rozšíri� smerom severovýchodným po hravicu k.ú. Horné 
Chlebany a smerom juhozápadným po hranicu k.ú. Topo��any a Malé Bedzany, 
- navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného obecného centra hierarchicky vo dvoch 
úrovniach - a) historické jadro obce, na ktoré po svojom obvode obojstranne pozd�ž štátnej 
cesty I/64 naväzuje �as� b) - centrálna zóna obce pod�a vyzna�enia vo výkresovej dokumentácii  
ZaD �.3/2009 - výkres �. 1 M-1:5000 (ktoré nahradia všetky pôvodné výkresy M-1:5000 ÚPN-O 
ZaD 2006) a výkres �.02 M-1:10 000. Zmena a doplnok �. 3/2009 ÚPN-O  
 
Krušovce primerane koriguje a upres�uje vo svojich detailoch vymedzenie hranice „OC“ a 
centrálnej zóny obce, spôsob a funk�né využitie tohoto územia obce zostávajú nezmenené. 
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Žiadne iné plochy, okrem vymedzeného územia nie sú predmetom riešenia zmeny a doplnku 
ÚPN-O. Všetky ostatné �asti ÚPN-O 1998 vrátane ZaD 2006  zostávajú v platnosti tak ako boli 
schválené. 
2.5. Nároky na plochy mimo zastavaného územia obce – bez zmeny. 
 
 
�as� 3. VYHODNOTENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – zostáva v platnosti v plnom 
rozsahu. 
 
�as� 4. NÁVRH DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY – upres�ujeme v rozsahu 
pod�a �asti 2.5. tejto správy.  
 
�as� 5. NÁROKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - v  ÚPN-O Krušovce 98 a ZaD 2006 
navrhované verejnoprospešné stavby rešpektujeme v plnom rozsahu vi	.  Návrh záväznej �asti 
bod �.7.2.7. „Verejno prospešné stavby“.  
 
 
�as� 6. URBANISTICKÁ EKONÓNIA  - plochy navrhnuté mimo hranice zastavaného územia 
pre rozvojové zámery obce v ÚPN-SÚ 98 na ploche 27,28 ha boli v ZaD 2006 rozšírené o 82,72 
ha. ÚPN-O Krušovce ZaD �.3/2009 uvedené skuto�nosti rešpektujeme v plnom rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
�as� 7.- NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA  
- Do záväznej �asti ÚPN-O Krušovce - zmeny a doplnky �. 3/2009 navrhujeme doplni�: 
�AS� 7.2. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNK�NÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

ÚZEMIA 
7.2.4. Limity využitia územia  z h�adiska  kultúrno - historického: 
Doplni� : 
a) Akceptova� pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty – kostol, kaštie�, prícestné sochy . 
b).  Rešpektova� 
- ústredný priestor -  (CENTRUM OBCE - OC)  
- základné kompozi�né osi – št.cesta I/64 
- funk�né zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia) 
c). Pri novej výstavbe akceptova� a nadväzova� na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s 
cie�om dosiahnu� ich vzájomnú funk�nú a priestorovú previazanos� pri zachovaní identity a 
špecifi�nosti pôvodného osídlenia. Rešpektova� potenciál kultúrnych, historických, 
spolo�enských, technických, hospodárskych a 	alších hodnôt charakterizujúcich prostredie. 
Rešpektova� typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatni� a rešpektova� typovú a funk�nú 
profiláciu obce, a jej �astí. 
d). navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného obecného centra hierarchicky vo 
dvoch úrovniach - a) historické jadro obce, na ktoré po svojom obvode obojstranne pozd�ž 
štátnej cesty I/64 naväzuje  �as� b) - centrálna zóna obce pod�a vyzna�enia vo výkresovej 
dokumentácii  ZaD �.3/2009 - výkres �. 01+02, ktoré nahradia pôvodné výkresy ÚPN-O ZaD 
2006. Zmena a doplnok �. 3/2009 ÚPN-O Krušovce primerane koriguje a upres�uje vo svojich 
detailoch vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce. Spôsob a funk�né využitie tohoto 
územia obce zostávajú nezmenené. 
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Lokality pre jednotlivé funkcie sú záväzné. Zmeny a doplnok �.3/2009 nemení ÚPN-O  ZaD z 
roku 2006, len ho upres�uje a dop��a v �asti " 2.4. - NÁVRH FUNK�NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 
OBCE“. 
Pod�a § 27 stavebného zákona v znení neskorších predpisov "Záväzné a smerné �asti 
územnoplánovacej dokumentácie vymedzí schva�ujúci orgán. V záväznej �asti vždy vymedzí 
verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možno pozemok, stavby a práva k nim vyvlastni�". 
 
Záverom uvádzam, že –  ÚPN bce Krušovce 1998 vrátane zmeny a doplnku z roku 2006 je 
vývoja schopný adaptabilný dokument, ktorý vytvára predpoklady pre koordinovaný rozvoj obce 
do r. 2010. Prílohu tejto textovej �asti tvorí vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF, doklady 
a grafická príloha . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitra, január 2009. 
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4. VYHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ZÁBERU PPF 
 
Vyhodnotenie  perspektívneho  použitia  po�nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného 
pôdneho fondu na nepo�nohospodárske ú�ely - ÚPN SÚ KRUŠOVCE – ZMENY A DOPLNKY 
�.3/2009 . 
 
Z h�adiska záberu PPF nedochádza z titulu spracovania ZaD �.3/2009 z žiadnym zmenám, ani 
novým záberom PPF. Riešenie vyhodnotenia záberu, vyjadrenie a súhlas zostáva v plnom 
rozsahu v platnosti. 
 
Po�nohospodársku pôdu možno použi� na stavebné ú�ely a iné nepo�nohospodárske ú�ely len 
v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch. Pre vyhodnotenie záberu PPF sa 
vyhodnocujú lokality mimo zastavaného územia a vyjadruje sa k nim príslušný územný orgán 
ochrany po�nohospodárskeho pôdneho fondu (pod�a Zákona �. 220/2004 Zb.). 
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5. REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA OBCE V ZNENÍ ZaD �.3/2009 
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7.1.)  ÚVODNÁ �AS� 
 
Regulatívy územného rozvoja obce Krušovce sú spracované na základe ÚPN obce a sú 
podkladom pre vypracovanie schva�ovacieho dokumentu. Obsahujú návrh zásad vyplývajúcich 
z riešenia ÚPN obce v �lenení na záväznú a smernú �as�. Obsahujú presne formulované 
zásady priestorového usporiadania a funk�ného využitia územia. Predmetom riešenia ÚPN je 
OBEC KRUŠOVCE. 
 
 
7.2.  ZÁVAZNÉ �ASTI 
 
7.2.1. NÁVRH REGULATÍVOV FUNK�NÉHO  A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
ÚZEMIA, VYMEDZENIE PLOCH PRE ROZVOJ VÝSTAVBY OBCE : 
 
Obec  Krušovce a  všetky jej  funk�né zložky sa budú rozvíja� v hraniciach  zastavaného 
územia k 1.1.1990  a v jeho navrhovanej rozšírenej �asti o plochu cca 27.28 ha + 82,72 ha. 
V  obci sa  v  rámci  hranice zastavaného  územia vyskytujú tieto základné funk�né zóny: 
     - bývanie 
     - ob�ianska vybavenos� 
     - výroba a po�nohospodárstvo 
     - zele�, rekreácia a šport 
     - dopravné zariadenia a technická infraštruktúra. 
 
Zmena a doplnok 2006 ÚPN obce Krušovce primerane koriguje a spres�uje vo svojich detailoch 
spôsob a funk�né využitie pôvodnej lokality �.23,55,57 – upresnenie a novonavrhovanej plochy 
na západnom okraji (lokalita �.2a1,2a2,2b-e) – plochy pre zmiešané územie, novonavrhovanej 
plochy na východnom okraji obce (lokalita �.2f – plochy pre priemyselný park, lokalita �.2g – 
plochy pre IBV. Žiadne iné plochy, okrem vymedzeného územia nie sú predmetom riešenia 
zmeny a doplnku ÚPN obce Krušovce. Všetky ostatné �asti ÚPN zostávajú v platnosti tak ako 
boli schválené. V náväznosti na predchádzajúce, ako i závery ÚPN obce Krušovce 
spracovaného a schváleného OcÚ Krušovce d�a 21.09.1998 �.uzn.4/98 uvádzame, že  ÚPN 
obce Krušovce . ÚPN-O Krušovce  ZaD 2006 boli schválené OcZ 29.09.2006 �.uzn. 5/2006 bod 
�.2.  
 
a). Nové plochy pre bývanie: 
- sú  navrhované  na   druhej  strane  jednostranne  obostavaných jestvujúcich komunikácií, v 
stavebných  medzerách a prelukách, na pozemkoch  nadmerných súkromných  záhrad a  na 
pozemkoch objektov nevyhovujúcich zo stavebno-technického h�adiska 
- stavby  pre bývanie  sú navrhované  formou IBV,  1x4-bytový dom a formou polyfunk�nej 
zástavby -4 x 4 b.j.v centrálnej �asti obce 
- rezerva  pre  bývanie  je   navrhnutá  na  plochách  pri�ahlých k hranici zastavaného  územia k 
1.1.1990 tak,  že túto hranicu po svojom obvode zarovnávajú. 
 
Doplnené pod�a ZaD 2006  
- O novú lokalitu �. „2g“ na východnom okraji obce – jedná sa o  pokra�ovanie jestvujúcej IBV 
pri ceste do Bošian (cca 15 RD). 
- Navrhujeme upresni� využitie lokality �. 55 + 23a – zmiešané územie s mestskou štruktúrou 
(málopodlažná hromadná bytová výstavba – HBV + ob�ianska vybavenos� + verejná zele�) 
 
b). Plochy pre ob�ianku vybavenos�: 
- sú navrhované  na základe potrieb a  požiadaviek Obecného úradu Krušovce. 
Na plochách pozd�ž Štefánikovej  ulice - vo vymedzení Stani�nej a Hviezdoslavovej ul.- jedná 
sa o polyfunk�ný charakter ulice  /bývanie, obchody, služby/. Umiest�uje sa  tu Združený objekt 
OÚ  ako i  rezerva pre OV  bez stanovenia konkrétnej  náplne. V zóne  "C"  sa t.�.  realizuje 12  
tr.ZŠ a  navrhujeme tu umiestni� aj  tenisová  hala  a  letné  kúpalisko.  Nachádza  sa  tu 
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kultúra,  školstvo,  administratíva, obchody, služby. 
Ob�ianska vybavenos� vyššieho významu  je sústredená v lokalite HRAD a v lokalite "B2"- �S 
PHM a Agroturistika. 
 

alšie  plošné nároky  nie  sú  potrebné, nové  požiadavky budú zabezpe�ené   v  rámci   
rekonštrukcie  historicky  chránených, prípadne   ostatných   objektov   s�ahovaním   svojich   
náplní 
  -   adekvátnym  lokalizácii   a  architektonickému   stvárneniu  objektu. 
 
c). Plochy pre výrobu, po�nohospodárstvo a skladové hospodárstvo: 
- v zastavanom  území obce zostávajú výrobné  plochy v rovnakých dimenziách.  Plošné 
rozšírenie  výrobných areálov  sa nenavrhuje, zvyšovanie výrobnej  produkcie sa bude  
realizova� v jestvujúcich areáloch formou intenzifikácie výroby, modernizáciou jestvujúcich 
zariadení, prípadne zmenou výrobného programu (funk�nej náplne). 
Hospodársky dvor OSIVÁR a.s. pri  dome kultúry je navrhovaný na dožitie - zmenu fuk�ného 
využitia. 
 
Doplnené pod�a ZaD 2006  
Plochy pre výrobu a po�nohospodársto a skladové hospodárstvo – doplni� lokality:  
a) -západ   -lokality     �. 2a-e........43,71 ha - zmiešané územie  
b)- východ – lokality �. 2f-g ........39,01 ha - priemyselný park + IBV 
celkom..........................................82,72 ha plochy mimo zastavaného územia obce. 
- Priemyselný park Krušovce – „lokalita �.2f“ – zah��a plochy a prevádzky priemyselnej výroby 
ktoré sú neprípustné v obytných a zmiešaných územiach. “ (kovovýroba, drevovýroba, 
priemyselná výroba, nákladná autodoprava).   Jedná sa o plochu na východnom okraji obce pre 
priemyselný park – lokalita �.2f z dvoch strán ohrani�ená odvod�ovacími kanálmi, tokom 
Bebravy a PPF, vo vzdialenosti cca 80m od št.cesty III/06462, o výmere 37,24 ha. Jedná sa o 
disponibilnú plochu  pre podnikate�ské aktivity bez vymedzenia druhovosti výroby.  
- Zmiešané územie – lokalita západ -Hrad  �. 2a1, 2a2, 2b, 2c,2d, 2e - podnikate�ské aktivity – 
vybavenos� komer�ného charakteru, služby, výroba a skladové hospodárstvo  
Navrhujeme upresni� využitie jednotlivých lokalít nasledovne : 
- lokalita �.23b– nezávadná výroba, podnikate�ské aktivity a skladové hospodárstvo, vo vnútri 
areálu navrhujeme vysadi� izola�nú zele�. 
- lokalita �.57 – pôvodne navrhovaná pre alternatívne umiestnenie �OV, vzh�adom na zmenu 
koncepcie odkanalizovania – odvedenie splaškových vôd do �OV Topo��any, navrhujeme 
umiestni�  v lokalite 57/1 - �S kanalizácie a v lokalite 57/2 – zberný dvor pre separovaný zber 
odpadu. 
 
d). Plochy zelene, rekreácie a športu: 
Návrh požaduje rekonštrukciu historického parku pri kaštieli a jeho  plnohodnotné zapojenie do  
verejného života, k  �omu  poslúži tiež rekonštrukcia tenisových kurtov v parku,  	alej 
požaduje   dôstojnú   údržbu   jestvujúcej   pietnej  zelene  v areáloch cintorínov i novú výsadbu 
prie�nej osi - od parku  cez  OSIVÁR  a  kúpalisko,  po  odvod�ovací  kanál  a pozd�ž  kanála. 
Taktiež sa navrhuje  previes� výsadbu vysokej zelene pozd�ž polných ciest až k Bebrave, ako i 
pozd�ž Bedzianskeho potoka. 
Návrh  riešenia ÚPN-SÚ  navrhuje dobudovanie  jestvujúceho športového  areálu   o  vtupný  
areál,   tribúnu,  kolkáre�,  špecializované   ihriská,   vybudovanie   detských   ihrísk, tenisovej  
haly  a  letného  kúpaliska.  Športový  areál  je potrebné opatri� výsadbou vzrastlej zelene. 
 
Hlavným  centrom rekreácie  v  obci  bude historický  park a najbližšie strediská cestovného 
ruchu - Duchonka, Tesáre a Bojná. 
 
e). Dopravné plochy 
- jestvujúca  dopravná kostra  SÚ zostáva  zachovaná, navrhuje sa vybudova�  chýbajúce  
zastávkové  pruhy  pre  autobusy, odstráni� jestvujúce  bodové a  líniové zásady,  vybudova� 
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nové  prístupové komunikácie pre  navrhovanú bytovú výstavbu a  �S PHM a vybudova� 
parkoviská k navrhovanej vybavenosti. 
 
f). Plochy mimo zastavaného územia 
- sú v  sú�asnosti plochy navrhované  ako plošná rezerva  rozvoja bývania   a    rozvoja   
podnikate�ských   aktivít    v oblasti agroturistiky   a  podnikate�ských   aktivít  SHR.   Jedná  sa  
o rozšírenie  hranice zastavaného  územia a  zvä�šenie jeho  plochy 
cca 27.28 ha. 
- 
alšou  plochou  mimo  zastavaného  územia  SÚ  je  skládka TKO "HRAN�A". 
 
 
7.2.2. ŠPECIFIKÁCIA  NEPRÍPUSTNÝCH �INNOSTÍ V ÚZEMÍ 
 
Je nutné  charakterizova� najmä v polyfunkcii  s obytnou funkciou jednotlivé  územia.  Jedná  sa  
o  �innosti  neprípustné  v území s funkciou obytnou: 
- �innosti zne�is�ujúce životné prostredie 
- �innosti, ktoré  svojou prevádzkou hlukovo  a pachovo negatívne vplývajú na kvalitu ovzdušia 
a životného prostredia v okolitej   zástavbe 
- �innosti,  ktoré  ur�itým  spôsobom  obmedzujú  obytnú  funkciu   územia 
- �innosti  zne�is�ujúce  ovzdušie,  vodu,  pôdu  (divoké skládky  odpadu ...) 
- �innosti   zamedzujúce   ekologickému   nap��aniu  jednotlivých  funkcií sídelného útvaru. 
Požadujú sa �innosti priaznivo  vplývajúce na rozvoj a zvyšovanie kvality územia a ovzdušia: 
- obmedzenie   výstavby  na   konkrétnych  plochách   (v  pásmach  hygienickej ochrany) - 
rekultivácia znehodnotených území 
- dodržiavanie hygienických ochranných pásiem. 
Využitie územia je dôležité navrhnú� tak, aby jednotlivé funk�né zóny boli vzájomne 
usporiadané bez negatívnych  vplyvov jednej na druhú. 
 
 
7.2.3.  PRIESTOROVÉ A KOMPOZI�NÉ LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA 
 
Hlavnou  kompozi�nou  osou   sídelného  útvaru  Krušovce  je  vlastne komunikácia - terajšia  
cesta I/64 Nitra - Topo��any 
 - Partizánske. Žiadúca je  však zmena funk�nej kategorizácie  tejto komunikacie a odklon 
tranzitnej dopravy 
Jej    najvýznamnejším   úsekom    je   �as�    medzi   Stani�nou a Hviezdoslavovou ulicou. V 
tomto úseku kladieme hlavný dôraz na  dostavbu chýbajúcich objektov v stavebných 
medzerách, výsadbu a  údržbu verejnej  zelene. Vzniká tu  priestor ve�mi vhodný  pre situovanie 
obslužného centra sídla. Historický park, kaštie� a kostol sú zárove�  výškovými a významovými 
dominantami obce. Výšková  hladina  zástavby  nesmie  konkurova�  hmote týchto troch 
dominantných historických objektov. 
Riešenie  požaduje návrat  k základnému  urbaniza�nému prvku - k ulici. 
Požadujeme   citlivo  rieši�   spôsob  zástavby   novej  IBV  s  oh�adom   na  tvaromiestne  
znaky   jestvujúcich  starých  objektov  rodinných  domov  s  prvkami  �udovej architektúry  
typickými   pre  daný   región  a   ich  tvorivú   aplikáciu  v  novonavrhovanej  architektúre.   Za  
dôležité  považujeme   zabezpe�enie a údržbu kvalitných sadových a parkových úprav  hlavne  
v  �ažiskových  �astiach  obce  v  súlade  s drobnou  architektúrou  a  dôsledné   odlíšenie  
kvalitatívnej  zmeny  povrchu parteru (pomocou obrubníkov, lemovníkov ...). 
 
Riešenie požaduje dodržiava� predpísané ochranné pásma: 
- od areálov VKK OSIVÁR a.s.             ..................     500 m 
- od areálu živ. výroby HRAD -pod�a stavu HD ....  do 300 m 
- od skládky TKO                          ...........................     500 m 
- od �OV                                  ...............................     100 m 
- od cintorína                            ................................      50 m 
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�innos�   jednotlivých  drobných   prevádzok   na   základe  požiadaviek  limít  využitia  územia  
je  nutné individuálne  konzultova�   s   ÚHE   a   rešpektova�   ich   pokyny.  Pri prevádzkovaní  
�OV   je  potrebné  dba�  vo   zvýšenej  miere  na dodržiavanie prevádzkových  predpisov a 
vytvori�  zelenú clonu od pri�ahlého okolia. 
Pre po�nohospodársku malovýrobu resp.  rodinné farmy sú navhnuté lokality vo  východnej �asti 
obce  "D2+D3". Lokalita �.63  pri SZ vstupe do obce je navrhnutá pre SHR ako náhradné 
pozemky. 
 
 
7.2.4.  LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA Z H�ADISKA KULTÚRNO - HISTORICKÉHO 
 
Riešenie   požaduje  zabezpe�enie   ochrany  a  skvalitnenie starostlivosti  o   jestvujúce  
kultúrno-hisorické  pamiatky a objekty pamiatkového záujmu a zárove� ich dôstojné funk�né 
využitie. 
V  predmetnom  území   sa  nachádzajú  nasledujúce  kultúrne  pamiatky a objekty 
pamiatkového záujmu: 
     - R.k. kostol Narodenia P.Márie 
     - Park, historická zele� 
     - Mariansky st�p so sochou Piety 
     - Kaplnka P. Márie - Kaštie� - Hospodárska budova 
     - Prícestná  socha, sv. Ján Nepomucký  - Prícestná socha sv. 
       Tekly -torzo 
     - Prícestné Božie muky 
     - Prícestná socha sv. Jozefa 
     - Kaplnka  klasicistická  v  �asti  Dolné  Chlebany 
 
Poloha všetkých pamiatok je vyzna�ená v komplexnom urbanistickom návrhu. 
- náležitú pozornos� venova� lokalitám archeologických nálezov. 
- taktiež zachova�  jestvujúcu šírku terajšej  Štefánikovej ulice  prechádzajúcej obcou. 
 
Z h�adiska kultúrno-historického je potrebné vnies� významné  udalosti,  významné  osobnosti  
a   momenty  z  histórie  do  každodenného   života   a   týmto   spôsobom   tak  postupne 
zakore�ova�  v  �u	och  pocit  spolupatri�nosti  a  národnej  hrdosti. 
 
Do  architektúry  primeraným   spôsobom  vnáša�  jedine�nos� tvaroslovia �udovej  architektúry 
a vytvori�  tak autentické  neopakovate�né prostredie. 
 
Doplnnené pod�a ZaD �.3/2009 : 
a) Akceptova� pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty – kostol, kaštie�, prícestné sochy . 
b).  Rešpektova� 
- ústredný priestor -  (CENTRUM OBCE - OC)  
- základné kompozi�né osi – št.cesta I/64 
- funk�né zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia) 
c). Pri novej výstavbe akceptova� a nadväzova� na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s 
cie�om dosiahnu� ich vzájomnú funk�nú a priestorovú previazanos� pri zachovaní identity a 
špecifi�nosti pôvodného osídlenia. Rešpektova� potenciál kultúrnych, historických, 
spolo�enských, technických, hospodárskych a 	alších hodnôt charakterizujúcich prostredie. 
Rešpektova� typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatni� a rešpektova� typovú a funk�nú 
profiláciu obce, a jej �astí. 
d). navrhujeme vytvorenie jedného kontinuálne uceleného obecného centra hierarchicky vo 
dvoch úrovniach - a) historické jadro obce, na ktoré po svojom obvode obojstranne pozd�ž 
štátnej cesty I/64 naväzuje  �as� b) - centrálna zóna obce pod�a vyzna�enia vo výkresovej 
dokumentácii  ZaD �.3/2009 - výkres �. 01+02, ktoré nahradia pôvodné výkresy ÚPN-O ZaD 
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2006. Zmena a doplnok �. 3/2009 ÚPN-O Krušovce primerane koriguje a upres�uje vo svojich 
detailoch vymedzenie hranice „OC“ a centrálnej zóny obce. Spôsob a funk�né využitie tohoto 
územia obce zostávajú nezmenené. 
 
 
7.2.5. EKOLOGICKÉ LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA 
1.) Súvisiace s ochranou prírody, jestvujúcej zelene a prírodných útvarov 
 - K  významným  objektom  jestvujúcej  zelene radíme chránený areál parku s kaštie�om, je to 
významný krajinotvorný  park, ktorý spolu  s  verejnou zele�ou ako atribút  plnohodnotnej      
zelene  plní  viaceré   funkcie  v skvalit�ovaní  životného  prostredia. 
 - ÚPN  SÚ navrhuje vybudova�  nové lokality verejnej  zelene,  stiahnu� vysokú  zele� cez areál  
a.s.Osivár k odvod�ovaciemu kanálu a k Bebrave, dobudova�  brehové porasty 
odvod�ovacieho  kanála  ako  i   Bedzianskeho  potoka  /biokoridor  lokálneho významu/. 
Chráni�  jestvujúcu vegetáciu v  chotári, dobudova�  prícestné  stromoradia polných ciest. 
 - podrobnejšie vi	. kap." 3B " . 
2.) Súvisiace s ochranou stavebných súborov a pamiatok 
 - o nich pojednáva predchádzajúca kapitola. 
3.) Súvisiace s ochranou po�nohospodárskeho pôdneho fondu 
- ke	že okolo SÚ Krušovce sa nachádza  po�nohospodárska pôda, je nutné dôsledne  
dodržiava� Zákon  �. 307 o ochrane po�nohospodárskeho  pôdneho  fondu.  Z  tohoto  dôvodu  
si  ochrana PPF vyžaduje rozvíja� výstavbu na pôdach najnižšej kvality  a v zmysle  Zákona o 
ochrane  PPF zvláš� chránená pôda pod�a paragrafu 7 nesmie by� zaberaná pre iné funkcie. 
- vyhodnotenie PPF tvorí osobitnú prílohu tejto správy. 
 
 
7.2.6. REGULATÍVY DOPRAVNÉ A REGULATÍVY VÝSTAVBY INŽINIERSKYCH SIETÍ 
 
Dopravné riešenie 
- návrh rešpektuje hlavnú komunika�nú  kostru, ktorú tvoria cesty I/64 a III/06462. Na základe 
UŠ VÚC okresu Topo��any z r.1996  je do návrhu ÚPN SÚ  zapracovaná  i nová  trasa  cesty   
I/64,  ktorá  vedie   mimo  zastavaného územia obce.. V  rámci návrhu  sa rieši vybudovanie 
nových miestnych komunikácií,  prepojení, odstavných plôch a zástavok SAD pod�a výkresovej 
dokumentácie. 
Doplnené pod�a ZaD 2006  
ÚPN-O rešpektuje zámery ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja vrátane ZaD a vytvára rezervu pre 
realizáciu prekládky cesty I/64 mimo zastavaného územia obce v JV �asti k.ú. obce 
s predpokladom na mimoúrov�ové napojenie št.ciest III.tr. . Navrhujeme napojenie obce na 
navrhovanú cyklistickú trasu vedenú z Topo��ian pozd�ž Bebravy. 
 
Zásobovanie IS a elektrickou energiou 
- pre rozvoj bytovej výstavby , ako i rozvoj ostatných komer�ných  a  výrobných  aktivít  v   obci  
bude  bude  potrebné  postupne  vybudova� tri trafostanice - lokalizácia d�a situácie. 
- Rozvody   ostatných   navrhovaných   inžinierskych   sietí   sú navrhované  v trasách  bu	 
jestvujúcich  inžinierskych sietí (pri rekonštrukciách stavebne  nevyhovujúcich   objektov  alebo  
pri dostavbe  prelúk) alebo  v nových  trasách popri novonavrhovaných komunikáciách  v  
nadväznosti  na  novú  výstavbu  pod�a platných smerníc a vyhlášok. 
 
Doplnené pod�a ZaD 2006 vi	 �as� 2.5.2. – 2.5.6. 
- vodovod -ZaD ÚPN 2006 akceptuje ÚPN-SÚ z roku 1998, stav zásobovania sídelného útvaru 
pitnou vodou ponechal, doplnil jestvujúcu vodovodnú sie� o zokruhujúci vodovod a to pozd�ž 
Sol�ianského potoka a v severozápadnej �asti obce. Výh�adovo rozšíril vodovodnú sie� o 	a�šie 
vodovodné rády, ktoré sú situované v novonavrhovaných uliciach s navrhovanou zástavbou. 
Materiál a dimenzia vodovodných rádov je uvažovaná z PVC DN 100. 
- kanalizácia - ÚPN-SÚ z roku 98 navrhoval vybudovanie vlastnej samostatnej �OV pre obec 
Krušovce, táto koncepcia je t.�. prekonaná. V sú�astnosti sa pripravuje projektová 



ÚPN-O KRUŠOVCE    Zmeny a doplnky 2009
   
_________________________________________________________________________________________________________ 

01/2009________________________________________________________________________________24 

dokumentácia odkanalizovania obce s odvedením splaškových odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie mesta Topo��any, s následným �istením odpadových vôd na �OV Topo��any. 
Uvedené riešenie je v súlade s koncepciou odvedenia a  �istenia odpadových vôd regiónu 
Topo��any - ÚPN-SÚ - ZaD 2006  rešpektuje zámer vodárenskej spolo�nosti na odvedenie 
šplaškových vôd do �OV Topo��any. 
- el.energia - Zapojenie navrhovaných TS do 22 kV systému : 
- kiosková TS „A“ sa napojí z 22 kV vzdušného vedenia �.257 zemným káblom 
- kiosková TS „B“ sa napojí z 22 kV vzdušného vedenia �.292 zemným káblom 
- vstupná TS sa napojí sa napojí samostatným kábelovým vývodom 22 kV z rozvodne TR 
110/22 kV. Zaokruhovanie sa urobí zo vzdušného vedenia �.257. 
-  telekomunikácie - lokalita 2c   -napojenie zo spojovacieho kábla Topo��any-Partizánske, 

lokalita 2a+b+d+e napojenie zo spojovacieho kábla Topo��any-Ve�ké Bedzany, 
      lokalita 2f+g, +PP – napojenie z digitálnej telefónnej ústredne samostatným kábelovým    
vývodom. 
- plynofikácia  - Navrhované riešenie zmeny a doplnku 2006 spo�íva v nasledovných krokoch: 
• rozšírenie jestvujúcej STL DS obce Krušovce o nové STL úseky v súlade s ÚPN. 

Navrhované úseky DS budú prevádzkované na stredotlak (STL) - tak, ako je v sú�asnosti 
prevádzkovaná jestvujúca plynovodná DS obce. 

• zriadenie nových distribu�ných PZ : 
• pre lokalitu 2,2a,b,c,d,e,  z jestvujúceho VTL plynovodu vysadi� cez vysokotlaké RS 

jednotlivé prípojné plynovody pre jednotlivých odberate�ov, 
• lokalitu 2f- priemyselný park napoji� na VTL plynovod Topo��any-Bošany - vybudovaním VTL 

prípojného plynovodu PN 40 DN 50 a regula�nej stanice RS 500/2/1-440 pre navrhované 
výrobné územie - priemyselný park (lokalita 2f). 

 
- Regulatívy podmienok a kapacitné  údaje o inžinierskych sie�ach sú podrobne spracované v 
PD jednotlivých inžinierskych sietí. 
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7.2.7.   VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY v znení ZaD �.3/2009 
Pod�a  stavebného Zákona  �. 50/1976  Zb. v  znení Zákona �. 262/1992 Zb. paragraf 108,  
odsek /3/ sa za verejnoprospešné stavby  považujú  stavby  ur�ené  na verejnoprospešné 
služby  a  pre verejné  technické vybavenia  územia podporujúce jeho  rozvoj a ochranu 
životného prostredia. 
 
V  ÚPN-O sú  za verejnoprospešné  stavby navrhované nasledovné objekty: 
     - prekládka št. cesty I/64 
     - �OV + autoumyváre� 
     - novonavrhované komunikácie s chodníkmi 
     - všetky inžinierske siete a špeciálne potreba troch  nových trafostaníc 
     - výsadba verejnej zelene 
     - skládka TKO "HRAN�A" a prístupová komunikácia 
     - �S PHM 
     - tenisová hala a letné kúpalisko 
     - viacú�elová budova OÚ 
     - lokalita B1  -agroturistika +  rezerva pre  podnikate�ské aktivity 
     - lokalita centrálnej zóny  - ur�ená pre dobudovanie centra 
       obce /OSIVÁR - oproti kaštie�a do h�bky cca 50 m/. 
     - cyklistický chodník 
 
Doplnené pod�a ZaD 2006  
- realizova� vybudovanie novej kioskovej TS – 5ks  a vstupnej  TS – 1ks v priem. parku 
- realizova� vybudovanie novej RS plynu  v priemyselnom parku 
- realizova� rozvody IS (VE,SL,plyn, V,K) pre novú výstavbu v obci pod�a návrhu ÚPN-O . 
- rešpektova� koridory jestvujúcich vedení (VN, DK, VTL-PL, produktovod, ropovod 
a telekomunikácie , vodovod, kanalizácia), resp. zabezpe�i� ich prekládku 
- �S kanalizácie – 4 KS 
- prepojenie obchvatu Topo��ian na št.cestu I/64 
- zmiešané územie – lokalita  �. 2a1+2a2+2b+2c+2d+2e 
- priemyselný park – lokalita �.2f 
 
Pre uskuto�nenie verejnoprospešných stavieb je možné pod�a § 108 zákona �. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona �. 262/1992 Zb., 
zákona �. 199/1995 Z.z., zákona �. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR �. 286/1996 
Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastni�, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám 
obmedzi�. 
 

. 
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7.3.  SMERNÉ �ASTI 
 
7.3.1. VE�KOS� URBANISTICKEJ JEDNOTKY V PO�TE OBYVATE�OV A BYTOV 
Obec Krušovce je samostatná  urbanistická jednotka, v ktorej k návrhovému obdobiu do r.2010 
je navrhovaný nasledujúci  po�et obyvate�ov a bytov: 
 
Po�et obyvate�ov: 
rok                        1991            2000          2010 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
po�et obyvate�ov          1815  +73      1888  +109    1997 
 
Po�et bytov: 
rok                        1991            2000          2010 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
po�et bytov                 622  +22        644   +34     678 
 
Rozvoj  bytového  fondu  sa  predpokladá  sú�asne  s rastom po�tu obyvate�ov. Pod�a  ÚHZ 
predpokladaný 10%  nárast sídelného útvaru do roku 2010 predpokladá so zvýšením po�tu 
obyvate�ov o 182 obyv. a potrebu 56 pozemkov pre výstavbu  RD. Skuto�ný rozvoj však bude 
v priamej  závislosti na  ekonomických možnostiach  obyvate�stva. 
Pozemky  nachádzajúce  sa  v  súkromnom  vlastníctve sú predmetom vzájomného 
vysporiadania  s vlastníkom, kúpa  - predaj. V  ÚPN O navrhnutá funkcia  jednotlivých zón je  
záväzná, po�ty a ve�kos� pozemkov  je smerný.  Návrh prihliada  k jestvujúcej  parcelácii, 
zlu�ovaním úzkych pozemkov. 
 
Rozloha katastrálneho územia obce                :        1 336,50 ha 
Rozloha zastavaného územia k 1.1.1990     :               152,04 ha 
Rozloha navrhovaného zastavaného územia   :           179,32 ha  262,04 ha 
Plocha rozšírenia        :                                                    27,28 ha +82,72 ha 
Po�et potencionálnych možností výstavby rodinných domov  307 
Po�et navrhovaných štvorbytoviek 1+4           4 + 16  =   20 
Rezerva IBV                                                                             108 
 
Navrhovaná  plocha  pozemku  pre  výstavbu jedného izolovaného rodinného domu je 
priemerne 8 - 10 árov. 
 
Výšková hladina  zástavby IBV nemá  prekro�i� výšku 2  nadzemných podlaží a výšku 
viacbytových domov dve podlažia + podkrovie. 
Spôsob zastrešenia prispôsobi� okolitej zástavbe. 
Uli�nú �iaru  - pri ved�ajších uliciach  zachova� pod�a pri�ahlej zástavby, pri  nových uliciach 
navrhujeme 5  m, pri rekonštrukcii Štefánikovej  ulice s  novou zástavbou  ustúpi� o  10 m 
a Hlavnej o 15 m od uli�nej �iary. 
 
Kapacitné údaje technických sietí 
Kapacitné údaje navrhovaných inžinierskych sietí sú podrobne rozpracované  v jednotlivých  
textových �astiach projektovej dokumentácie inžinierskych sietí. 
 
Bilancia pracovných síl a pracovných príležitostí 
Všetky základné  demografické údaje sú  uvedené v publikácii "S�ítanie �udu,  domov a bytov" z  
3.3. 1991 a SODB 2001 okres Topo��any  ako aj v spracovaných textových �astiach PaR. 
Nové  pracovné  príležitosti   budú  vytvorené  v  obchodnom zariadení,  v   �S  PHM  a   hlavne  
v  oblasti   komer�ných a podnikate�ských aktivít v rámci obce. 
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7.4. ZÁSADY A POKYNY PRE SPRACOVANIE NÁSLEDNEJ PROJEKTOVEJ  
DOKUMENTÁCIE 
 
Hlavným  cie�om  ÚPN-O  Krušovce je vytvorenie  kompozi�ne uceleného  sídleného útvaru, v  
ktorom budú bezkolízne vyriešené všetky funkcie  vo svojich  sty�ných bodoch  a ur�enie  
zásad a podmienok pre 	alší rozvoj celej obce, ktorým sa bude jeho budúci vývoj riadi�. 
 
Pre  optimálne urbanistické  riešenie navrhovanej  koncepcie ÚPN-O Krušovce je potrebné 
regulova� výstavbu IBV, dodrža� výškovú    hladinu   zástavby,    stavebnú   �iaru,    podlažnos� 
a architektonický  výraz,  rešpekova�  v  plnom  rozsahu chránené objekty  a   lokality  a  objekty   
pamiatkového  záujmu,  všetky hygienické ochranné pásma, infraštruktúru a ob�iansku 
vybavenos�. 
 
Vyriešením a  odstránením hygienických závad  a výsadbou verejnej zelene skvalitni� životné 
prostredie v obci. 
Následná projektová dokumentácia  musí vychádza� z koncepcie ÚPN-SÚ Krušovce. 
Doporu�ujeme vypracovanie  arch. – urbanistickej štúdie  pre  využitie  centrálnej  �asti  obce  -  
pozemku oproti kaštie�a  " C1+C2  " -  vo vymedzení  ulíc Stani�ná, Štefánikova, 
Hviezdoslavova,  odvodový  kanál.  Zárove�  je  žiadúce spracova� projekt   rekonštrukcie  
historického   parku  a   následne  jeho realizáciu. 
 
Tvaroslovné  a  výtvarné  riešenie  objektov novonavrhovanej zástavby navrhova� v sú�innosti s 
tvaroslovnými a výtvarnými detailami   jestvujúcich   starých   historických   objektov a tvorivo  
ich aplikova� do  sú�asnej modernej architektúry. 
Požadujeme rešpekova� hlavnú kompozi�nú os a dominanty v obci. 
 
Doplnené pod�a ZaD 2006  
- Zabezpe�i� spracovanie urbanistickej štúdie, resp. územného plánu riešenia priemyselného 
parku „PP Krušovce východ“ a zmiešaného územia „ZU Krušovce západ“ tak, aby svojou 
štruktúrou a merítkom prispeli k obohateniu jestvujúcej zástavby a architektúry, stanovili 
etapizáciu a nároky na technickú infraštruktúru.  
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7.5. ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 
 
 
Schválený ÚPN-O a VZN-O budú jediným prostriedkom na realizáciu návrhu ÚPN obce 
Krušovce a z tohoto h�adiska je preto potrebné: 
 
1. Dodrža� koncepciu riešenia ÚPN obce Krušovce v znení ZaD 2006 a 2009. Výkresová 
dokumentácia je záväzná v rozsahu: 
- výkres �.02 a �. 3.-Komplexný urbanistický návrh - funk�né �lenenie plôch navrhnuté v ÚPN-O 
je záväzné pod�a výkresovej dokumentácie, navrhnutý po�et RD je smerný. 
- výkres �. 4.- Návrh dopravy – návrh koncepcie dopravného riešenia obce a funk�ná 
kategorizácia trás je záväzná, korekcie smerových úprav sú prípustné len v detailoch po 
konzultácii so spracovate�om ÚPN-O. 
2. Odstráni� všetky hygienické závady v obci, zamedzi� nepriaznivým vplyvom výrobných 
prevádzok na obytné územie. 
3. Pri akejko�vek investi�nej �innosti v zastavnom území obce rešpekova� zákon o ochrane 
PPF. 
4. V celej obci a v  styku výroba - bývanie  vysadi� verejnú zele� a tým zvýši� kvalitu životného 
prostredia /najmä vytvori� prie�nu os od  kaštie�a - cez a.s.  OSIVÁR po odvod�ovací kanál  
a pozd�ž neho  po privrátenej  strane k  obci/. 
5. Dotvori� jestvujúce centrum obce – „OC“  s dominantným postavením kaštie�a, kostola, 
a obecného úradu s kultúrnym domom, umocni� kompozi�nú  os  a  dominanty,  skompaktni� 
jestvujúcu štruktúru zástavby.  
6. Rekonštruova� a zapoji� dôstojne do verejného života všetky objekty zapísané v ÚZKP SR. 
ako i pamätihodnosti obce. 
7. K realizácii jednotlivých investi�ných zámerov v obci zabezpe�i� vypracovanie urbanisticko-
architektonických štúdií, ktoré preveria limity možnosti využite�nosti územia, ako aj výtvarné 
pôsobenie novonavrhovanej architektúry na okolitú zástavbu. 
8. Zabezpe�i� kvalitné objemové štúdie novonavrhovaných rodinných i bytových domov tak, aby 
svojou štruktúrou a merítkom prispeli k obohateniu jestvujúcej zástavby, skvalitneniu 
architektúry a bohatosti výtvarných detailov. 
9. Zabezpe�i� spracovanie urbanisticko architektonickej štúdie vrátane riešenia technickej 
infraštruktúry pre výrobné územie, PP (priemyselný park) Krušovce východ a ZÚ (zmiešané 
územie) Krušovce západ. 
 
 
 
 
Záverom uvádzam, že –  ÚPN obce Krušovce 1998 vrátane zmeny a doplnku z roku 2006 a 
2009 je vývoja schopný adaptabilný dokument, ktorý vytvára predpoklady pre koordinovaný 
rozvoj obce do r. 2010.  
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6. DOPL�UJÚCE PRÍLOHY, ÚDAJE  a  DOKLADY 
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7. VÝKRESY 
 
 
 

OBSAH – grafickej �asti : 
Informatívne prílohy : 
01. ŠIRŠIE VZ�AHY – za�lenenie obce do štruktúry osídlenia 
02. VÚC Nitrianskeho kraja –  ZaD 2007,  Aurex s.r.o.Bratislava  

a.- sídelná štruktúra 
b. – krajinná štruktúra + ÚSES 

      c. - doprava + technická infraštruktúra 
03a. ÚPN SÚ Krušovce – 1998, schválený OcZ v Krušovciach uzn.�. 4/98 d�a 21.9.1998, 
03b. ÚPN-O Krušovce–ZaD2006, schválený OcZ v Krušovciach uzn.�. 5/2006 d�a 29.9.2006 
04    ÚPN-O Krušovce–ZaD2009 – upresnenie hranice OC a centrálnej zóny obce – schéma. 
 
ÚPN-O Krušovce - zmeny a doplnky �.3/2009  
 
Náložky na výkresy ÚPN-O Krušovce ZaD 2006 : 
- Výkres �. 02. - ÚPN-O Krušovce ZaD 2009 – komplexný urbanistický návrh - sídelná štruktúra  
M -1:10 000 
- Výkres �.  1. – ÚPN-O Krušovce - ZaD 2009 - komplexný urbanistický návrh M-1:5 000 – platí 
aj pre výkresy 01,2,3,4,5,6. 

 
 


