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ÚVOD
Obstarávateľ:
Obec Benice
Obecný úrad v Beniciach
Benice 69
038 42 Príbovce
Ing. Milan Remšík – starosta obce
Tel.: +42143 4294352
Fax: +42143 4294352
Mobil: +421907 873 600
Web: www.benice.sk
Mail: oubenice@gaya.sk, benice@benice.sk, obec@benice.sk
Obec Benice je podľa §16 Stavebného zákona orgánom územného plánovania a v súlade s §18 tohto
zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie obce. Plniac si zákonom uloženú
povinnosť sústavne sledovať a vyhodnocovať údaje a informácie o území a vykonávať
územnoplánovaciu činnosť pristúpilo k obstaraniu územného plánu obce Benice.
Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPN podľa §2a zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení:
Ing. arch. Tatiana Nosková, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 298
Spracovateľ ÚPN-O BENICE :
Riešiteľský kolektív
Spracovateľ:
Hlavný riešiteľ :
Urbanizmus :
Spolupráca:
Technická infraštruktúra :
:
:
Doprava :
Krajinno-ekologický plán :

Kubina – ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS s.r.o.
Ing. arch. Ján Kubina, 0125 AA SKA
Ing. arch. Ján Kubina
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová, Ing. arch. Roman Jančo
Tatiana Bičanovská – vodné hospodárstvo
Ing. Peter Gebura - energetika_zásobovanie elektrickou energiou
Tatiana Bičanovská - energetika_zásobovanie plynom
Ing. Vladimír Otto
Ing. Milan Hodas a kol.

Obstarávateľ
Obec Benice,
v zastúpení : Ing. arch. Tatiana Nosková - odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD
Dátum
september 2020
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A.

NÁVRH ZADANIA

DÔVODY NA OBSTARANIE

Obec Benice nemá doteraz spracovaný komplexný dokument priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia - územný plán obce. V súčasnosti jediným platným územným plánom
vzťahujúcim sa na katastrálne územie obce je ÚPN – VÚC Žilinského kraja – jeho aktualizácia, ktorý
vzhľadom na svoju podrobnosť zameranú na rozvoj Žilinského kraja nemôže byť relevantným
územnoplánovacím nástrojom na stanovenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia obce, ale je základným ÚP dokumentom určujúcim základné princípy
pre riešenie Územného plánu obce. Obec má spracovaný len Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, v ktorom sú definované ciele rozvoja obce a navrhnutá koncepcia rozvoja územia.
Obec Benice má menej ako 2000 obyvateľov, ale podľa § 11, ods. 2, pís. a) zákona č.50
/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon) je povinná mať ÚPN-O, ak je treba:
 riešiť koncepciu územného rozvoja obce,
 uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu
 umiestniť verejnoprospešné stavby
Zo strany potenciálnych investorov nastal v posledných rokoch záujem o výstavbu rodinných
domov v lokalitách mimo zastavaného územia obce bez prístupových komunikácií a inžinierskych
sietí. Vzhľadom na potrebu koncepčného rozvoja obce pre strednodobý horizont (cca 20 rokov),
začala obec uvažovať o vypracovaní strategického dokumentu, ktorý by vytvoril platformu pre diskusiu
nad problémami v území a možnosťami ich riešenia, rozdiskutoval možné perspektívy rozvoja
rôznych funkčných zložiek v území a v neposlednom rade odzrkadlil záujmy a predstavy väčšiny
obyvateľov obce. ÚPN-O stanoví zásady a regulatívy funkčného využitia riešených plôch tak, aby
nedochádzalo k nežiaducim kolíziám jednotlivých funkcií, vzájomnú koordináciu činností v území a tak
zabezpečí účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru.
Vzhľadom na vyššie uvedené Obecné zastupiteľstvo obce Benice rozhodlo o vypracovaní
ÚPN-O Benice na svojom zasadnutí 14.08.2019 pod Uznesením číslo 043/2019. V súlade s §19b
stavebného zákona obec Benice v septembri 2019 začala s prípravnými prácami. Oznámenie o začatí
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie spôsobom v mieste obvyklým podľa §19b, a.)SZ bolo
zverejnené 12.09.2019, pod. č. A/001615/2019/00210-2-TA1. Následne na konci roku 2019 boli
vypracované prieskumy a rozbory, vrátane Krajinno-ekologického plánu spoločnosťou Kubina –
ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS s.r.o,hlavný riešiteľ Ing. arch. Ján Kubina, 0125 AA SKA a kolektív.

B.

URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA

Z potrieb obce v oblasti územného rozvoja vyplynulo, že je potrebné zamerať sa v územnom
pláne obce na riešenie súčasných územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť
územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní
princípov trvalo udržateľného rozvoja. Prioritne je potrebné vytypovať vhodné lokality pre rozvoj IBV
s príslušnou technickou infraštruktúrou.
Hlavné ciele riešenia územného plánu obce sú nasledovné:
 hlavným cieľom územno-plánovacej dokumentácie je návrh koncepcie dlhodobého
urbanistického rozvoja obce Benice
 vymedziť funkčné usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určiť základné zásady
organizácie územia, spôsobu jeho využitia a podmienok výstavby,
 územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na
území riešenej obce s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie
prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt,
 vytvoriť územnú ponuku pre dlhodobejšie uspokojovanie základných potrieb obce, jej
obyvateľov a návštevníkov, v bývaní, občianskej a sociálnej vybavenosti, výrobe a v ponuke
uspokojovania voľno časových potrieb,
 podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce,
územnotechnické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a
technického vybavenia a základných prvkov územného systému ekologickej stability,
 prioritne riešiť súčasné územnotechnické a environmentálne problémy v území identifikované
v dokumentácii Prieskumov a rozborov,
 obsah a rozsah dokumentácie ÚPN - O obce spracovať v súlade s platnou legislatívou pre
územné plánovanie.
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VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

Obec Benice leží v údolnej nive rieky Turiec, pri hlavnom dopravnom ťahu v smere Martin Banská Bystrica, resp. Prievidza, Žiar nad Hronom, v strednej časti Turčianskej kotliny, v blízkosti
okresného mesta Martin.
Riešené územie obce pozostáva zo zastavaného územia obce a jej katastrálneho územia.
Zastavané územie je v súčasnosti legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990.
Celková výmera riešeného katastrálneho územia je 215 ha. Plocha zastavaného územia obce
k 1.1.1990 je 22,86 ha.
Záujmové územie je územie priľahlé k územiu obce, v ktorom prevládajú súčasné alebo
výhľadové vzťahy k obci a ktorého usporiadanie je potrebné riešiť vo vzájomnej funkčnej a technickej
súvislosti s územím obce. Z hľadiska funkčných a technických súvislostí je za takéto územie možné
považovať územie susedných obcí Príbovce, Valča, Ležiachov, ktoré sú s obcou Benice prepojené
sústavou sietí dopravnej (cesty, železnica) a technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, elektrina,
plyn, spoje, ap.). Vzhľadom na možnú cykloturistiku a turistiku, aj obce Valča, Vrícko, Trnovo, Kláštor
pod Znievom, Trebostovo, Blatnica a Belá - Dulice, ktoré sú východiskovými obcami do Lúčanskej
Malej Fatry a Veľkej Fatry. Obyvatelia obce využívajú niektoré služby, ktoré sa nachádzajú v meste
Martin (zdravotnícke služby, sociálne služby, a pod.)

D.

POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU KURS 2001 A ÚPN REGIÓNU

V rámci Slovenska patri obec Benice do Žilinského samosprávneho kraja, ktorého územný
rozvoj sa riadi platným Územným planom veľkého územného celku Žilinského kraja.
1.1 Požiadavky na rozvoj obce vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC Žilinský kraj
Pri riešení ÚPN-O Benice je nutné rešpektovať Územný plán veľkého územného celku
Žilinského kraja a jeho Zmeny a doplnky, resp. jeho záväznú časť - Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 223/1998 Z.z. z 26. mája 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
veľkého územného celku Žilinský kraj, Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho
kraja číslo 6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov, Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského
samosprávneho kraja číslo 17/2009 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3, Všeobecne záväzné
nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 26/2011 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 4
a Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 49/2018 o záväzných
častiach Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.
Riešeného územia sa dotýkajú nasledovné body (číslovanie je totožné s číslovaním v ÚPNVÚC ZaD, resp. NV SR č.223/1998 Z.z., VZN č.6/2005, VZN č.17/2009, VZN 26/2011,VZN 49/2018):
I. ČASŤ - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj regiónu v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a
technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
1.3 formovať koncepciu sídelnej štruktúry Žilinského kraja v nadväznosti na národnú a celoeurópsku
polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných
koridorov,
1.4 zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných prepojení
medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj
konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky,
1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia,
centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
1.8 podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca,Liptovský
Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín,
1.9 podporovať ako ťažisko osídlenia najvyššej úrovne žilinsko – martinské ťažisko osídlenia ako
aglomeráciu celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením v Euroregióne
Beskydy zahŕňajúcom prihraničné územie styku troch štátov: SR, CR a PR,
1.11 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
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1.12 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri
využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.13 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí
miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti regionálnych celkov,
1.14 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie,
1.16 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej
štruktúry,
1.16.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
d) zvolensko – turčiansku rozvojovú os: Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin (návrhv
úseku Banská Bystrica – Martin),
1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe
nového partnerstva založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými
opatreniami:
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných
vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok
obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať
špecifické prírodné, krajinné a architektonicko – priestorové prostredie,
1.17.4 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 pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym
priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný
spôsob života,
1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr a to
najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií,
pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich
charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej
kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).
1.21ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na
zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti
územia obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a
vnútroareálovú zeleň.
2. V oblasti sociálnej infraštruktúry
2.5. zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb
občanov najmä v každom sídle okresu,
2.6 podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území
kraja,
2.10 vytvoriť územné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva a to najmä v
územiach vzdialenejších od sídelných centier,
2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálno technickú
základňu v regiónoch,
2.14 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových
kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych
služieb obyvateľstvu.
3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.1 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém turistiky, rekreácie a
cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú
a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu
a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú,
3.2 podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na
zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na
upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin
a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja
3.11 podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach najmä na
Kysuciach, Orave a v Turci,
3.14 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na
navrhované cyklomagistrály.
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4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu,
ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam
v kategóriách
4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu : Malá Rača-Skalka, Malý Polom-Veľký Polom,
Ladonhora-Brodnianka, Veľký Javorník, Bzinská hoľa-Minčol, Choč, Osičiny-Ráztoky-Lysec, Západné
Tatry-Roháče, Prosečné, Nízke Tatry-Kráľovohoľská časť, Nízke Tatry-Ďumbierska časť, vodná nádrž
Liptovská Mara, Kľak-Ostrá skala-Reváň-Partizán, Zniev-Sokol-Chlievska, Kláštorské lúky, Marské
vŕšky, Borišov-Javorina, Lysec, Turiec, Pod Sokolom, Kopa-Korbeľka, Pilsko, Babia hora, ŽiarOravská priehrada, Skalná Alpa-Smrekovica-Šiprúň, Sokol-Žiar, Oravská priehrada-Sosnina, KľakReváň, Kozol, Šujské rašelinisko a Strážov,
4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu
regiónu,
4.2 rešpektovať navrhované podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným
zoznamom území európskeho významu
4.3
dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému
ekologickej stability podmienky
4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o
ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane
poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia
(trvalé trávne porasty),
4.3.4 pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby
nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
4.4
zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť
jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
4.5
zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne
porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj
(vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),
4.7
podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania
krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
4.8
zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu (Kysuce,
Orava, Liptov, Turiec),
4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom
technickom diele :
a)
dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz (harmónia, kompozícia,
vyváženosť, mierkovitosť),
b)
dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie,
c)
bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérií, alebo ich zmenu,
d)
prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z navrhovaných diel
(diaľnice),
e)
dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
f)
dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov,
4.9
zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
4.10
prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby
bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,
4.11
eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného systému
ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a
pod.),
4.12
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s
veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované
hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné
opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
4.15
povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh len výnimočne
4.15.1nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch, ktorým sa poskytuje
územná ochrana prírody a krajiny :
c) prítoky Váhu, zaradené medzi územia európskeho významu,
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4.20 vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru
riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť
v alúviách vodných tokov,
4.21 zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu
a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie
objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania
charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických
dominánt, zachovanie archeologických nálezísk,
5. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
5.1
dopravná regionizácia
5.1.1 v návrhovom období realizovať opatrenia, stabilizujúce pozíciu Žilinského kraja v dopravno gravitačnom regióne Severozápadné Slovensko a v tejto súvislosti premyslene a koordinovane
uprednostňovať dopravné stavby, podporujúce efektívnu dopravnú obsluhu územia Severozápadného
Slovenska ako jedného kompaktného územia, hlavne dopravno - gravitačného centra Žilina - Martin,
5.2 paneurópska dopravná infraštruktúra ITF a TEN-T
5.2.1 v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych
multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra (ďalej len ITF, ktoré je nástupníckou
organizáciou Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT) a dopravných sietí TEN-T.
c)
rešpektovať cestnú infraštruktúru alokovanú v trasách doplnkových sieti TEN-T Martin Turčianske Teplice - Šašovské Podhradie - Zvolen - Šahy - Maďarská republika, schválené pre
rýchlostnú cestu R3,
5.3
infraštruktúra cestnej dopravy
5.3.1
v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry
diaľnic až ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh
cestných komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými
pozemkami v rámci zastaveného územia kraja,
5.3.25 v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období
realizovať homogenizáciu cesty I/65 nadregionálneho významu, súbežnú s rýchlostnou cestou R3, v
trase a úsekoch:
b)
cesta I/65 koniec prieťahu Martin - križovatka Príbovce s cestou II/519, v kategórii C 11,5/80,
5.4
infraštruktúra železničnej dopravy
5.4.1
v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej
infraštruktúry - tratí, plôch a zariadení - umiestnenú na pozemkoch Železníc Slovenskej republiky,
ohraničenú jej ochrannými pásmami,
5.6.
infraštruktúra leteckej dopravy
5.6.3 v návrhovom a výhľadovom období chrániť územie letísk pre letecké práce na lokalitách Dolná
Štubňa, Košťany nad Turcom, Gôtovany, Liptovský Ondrej,
6. V oblasti vodného hospodárstva
6.4 podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný
rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb:
6.4.22 rekonštrukcie a rozšírenia verejných vodovodov v obciach s cieľom znížiť straty vody
a zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou pre uvažovaný územný rozvoj,
6.6 zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS
(trasponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom
vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená :
6.6.1 zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
s odstraňovaním nutrientov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000
EO v časovom horizonte do 31.12.2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
6.6.4 zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní a odvádzania
vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,
6.6.5 vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd,
6.8 podporovať rozvoj kanalizácií a ČOV v obciach a miestnych častiach, ktoré nie je možné riešiť
formou skupinových kanalizácií,
6.11 v súlade s Plánom manažmentu čiastkového povodia Váh realizovať opatrenia na dosiahnutie
dobrého stavu vôd do roku 2015,
6.12 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové
opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi s dôrazom na ochranu
intravilánov miest a obcí
6.13 na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody:
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6.13.2 vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej smernice
č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Žilina a možnosti financovania v rámci
Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“, operačný cieľ :
2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,
6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude
zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie
erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh; úpravy
tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriameniam tokov,
6.13.5 rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí
vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,
6.13.6 rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu
povodňového rizika,
6.14 rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych
stavieb.
7. V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry :
7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať
efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
7.2 zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie
7.2.1 modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov,
7.2.2 budovaním nových zdrojov využívaním vodnej energie,
7.2.3 využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v paroplynových
cykloch a kogeneračných jednotkách,
7.3 zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním
elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu medzištátnu,
7.4 v energetickej náročnosti spotreby :
7.4.1 realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky
náročných prevádzkach,
7.4.2 minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
7.6 chrániť územné koridory a plochy pre vedenia a zariadenia vo výhľade po roku 2015:
7.6.11 2x110 kV vedenie Košúty - Turčianske Teplice,
7.7 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných
plynovodov a plynárenských zariadení,
7.8 zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so
zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia (Národné parky, ich OP,
CHKO a pod.),
7.10 zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie :
7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a kogeneračných
jednotkách,
7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej (MHD, prímestská
doprava) a individuálnej doprave,
7.11 vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich rekonštrukciu a
pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami,
7.12 presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a regionálnej
energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); s využitím kompetencie miestnych
orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to
ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy
s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
7.13 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov
energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
7.14 podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych
energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby
obyvateľstva a služieb pri zohľadnení miestnych podmienok,
7.15 znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.
8. V oblasti odpadového hospodárstva
8.1 zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých
environmentálnych záťaží do roku 2015,
8.3 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a
zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne,
8.4 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených
regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD
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9. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
9.1. zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí
v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo
väčšine okresov kraja,
10. V oblasti telekomunikácií
10.1 zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných
projektoch,
11. V oblasti pôšt
11.1 rešpektovať koncepčné materiály schválené vládou SR a MDPT SR,
11.3 skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov :
c) rozšírenie poštových služieb na vybraných poštách v kraji, optimalizovanie komerčnej činnosti
na poštách z hľadiska záujmu zákazníkov, pokračovať v skvalitňovaní služieb, poskytovaných
Poštovou bankou a.s.
d) pokračovať v modernizácii interiérov pôšt vo všetkých okresoch, predovšetkým v Žiline,
Martine, Turčianskych Tepliciach, Námestove a Tvrdošíne, ako aj v plynofikácii pôšt v kraji.
II. ČASŤ - VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:
1. Stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovacích, dokumentačných a
výskumných staníc /stanovíšť/ v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov a
lokalít medzinárodného významu.
2. Dopravné stavby
2.1 stavby cestnej dopravy :
2.1.3 rýchlostná cesta R3 v kompletnej trase, križovatky a privádzače, sprievodné komunikácie
alternatívne I/59 a I/70, cestný ťah alternatívne I/65, II/519, III/06538 a I/14,
3. Technická infraštruktúra
3.1. vodohospodárske stavby
3.1.2 skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby :
v) rekonštrukcie a rozšírenia verejných vodovodov v obciach, skupinové vodovody pre
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby, rekonštrukcie a rozšírenie verejných
vodovodov v obciach
3.1.10 odstraňovanie povodňových škôd,
3.1.11 preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov,
3.2. energetické stavby
3.2.4 stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja,
3.3. pošta a telekomunikácie
3.3.1 súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej medzinárodnej úrovne
telekomunikačných služieb,
3.4 stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
3.4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z.,
zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č.175/1999, zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z.,
zákona č. 553/2001 Z.z., a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z. pozemky,
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť .

E.

ZHODNOTENIE VÝZNAMU OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA

Obec Benice z hľadiska územno-správneho členenia patri do Žilinského samosprávneho
kraja, do okresu Martin. Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje
ako úroveň LAU 2 (do r.2002 NUTS V). Rozhodnutím MV RR SR č.3/2007 zo dňa 06.06.2007 bola
obec Benice zaradená do skupiny kohéznych pólov rastu ležiacich v záujmovom území inovačných
pólov rastu.
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Obec Benice má dobrú geografickú, leží v južnej časti okresu Martin,na ľavom brehu brehu
rieky Turiec, cca 9,0 km južne od okresného mesta Martin, cca 38 km od krajského mesta Žilina
a spadá medzi malé vidiecke sídla Turca.
Z hľadiska koncepcie osídlenia (KURS 2011), je obec súčasťou prímestského pásma
aglomerácie okresu Martin. Obec Benice leží na rozvojovej osi Martin – Prievidza, vďaka čomu má
dobré dopravné napojenie v rámci regiónu. Cez obec vedie cesta II/519 spájajúca Martin a Prievidzu
a v bezprostrednej blízkosti sa nachádza cesta I/65, ktorá vedie z Martina do Turčianskych Teplíc,
Banskej Bystrice a Zvolena. Tak isto sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného železničného
ťahu do Turčianskych Teplíc a Banskej Bystrice.
Územie sa rozprestiera v nadmorských výškach od 416 m n. m. až po 495 m n. m. Stred obce
leží v nadmorskej výške 426 m n. m.
Vymedzené katastrálne územie hraničí: zo severu s k. ú. obce Trnovo a Príbovce, z východu
s k. ú. obce Príbovce a Rakovo, z juhu s k. ú. obce Ležiachov, zo západu s k. ú. obce Valča.
Obec Benice plní vo svojej sídelnej štruktúre funkciu mikroregionálneho významu s úzkymi
väzbami na obce Príbovce a Rakovo a širšími väzbami na mesto Martin.
Riešené územie má veľmi dobré dopravné napojenie na okresné mesto Martin a tým aj na
hlavné cestné trasy Slovenska a to cestami č. II/519 spájajúcu Martin a Prievidzu a z nej na cestu I/65
- Martin – Kremnica -Žarnovica a ďalej pomocou I/65 smerom na sever na diaľnicu D1 ako aj na cestu
I/18 Bratislava – Košice, smerom na juh na rýchlostnú cestou R1 – Banská Bystrica - Trnava.
Cez k. ú. obce prechádza železničná trasa č.118 Vrútky - Banská Bystrica, ktorá je súčasťou
železničnej trate Vrútky - Fiľakovo. Najbližšia železničná zastávka sa nachádza v susednej obci
Rakovo a má názov Príbovce-Rakovo. Regionálne letisko sa nachádza v Martine v Tomčanoch,
regionálne letisko pre medzinárodnú dopravu v Žiline, v Poprade a Sliači, v k. ú. obce Košťany nad
Turcom sa nachádza letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve.
Z hľadiska širších územných väzieb v rámci Žilinského kraja sa obec Benice nachádza
v údolnom sídelnom páse rieky Turiec. Katastrálne územie obce má význam z hľadiska
poľnohospodárskeho, rekreačného ako aj zachovania prírodných hodnôt.

F.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE

Záujmové územie je územie priľahlé k územiu obce, v ktorom prevládajú súčasné alebo
výhľadové vzťahy k obci a ktorého usporiadanie je potrebné riešiť vo vzájomnej funkčnej a technickej
súvislosti s územím obce. Z hľadiska funkčných a technických súvislostí je za takéto územie možné
pokladať územie susedných obcí Príbovce, Valča, Ležiachov, ktoré sú s obcou Benice prepojené
sústavou sietí dopravnej (cesty, železnica) a technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, elektrina,
plyn, spoje, ap.). Vzhľadom na možnú cykloturistiku a turistiku, aj obce Valča, Vrícko, Trnovo, Kláštor
pod Znievom, Trebostovo, Blatnica a Belá - Dulice, ktoré sú východiskovými obcami do Lúčanskej
Malej Fatry a Veľkej Fatry. Obyvatelia obce využívajú niektoré služby, ktoré sa nachádzajú v meste
Martin (zdravotnícke služby, sociálne služby, a pod.)
V záujmovom území obce Benice je potrebné zamerať sa na riešenie :
 nadradených sietí dopravy a technickej infraštruktúry, prechádzajúce zastavaným územím
obce a v jeho blízkosti
 riešiť problematiku cesty II. triedy, ktorá delí obec na dve časti
 rieka Turiec vs rozvoj obytného územia
 nadradené siete TI - VTL prechádzajúce neďaleko zastavaného územia obce

G.

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE A PROGNÓZY

Obec Benice mala pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r. 2011, 335 obyvateľov, pri sčítaní
k v roku 2001 mala obec 293 trvale bývajúcich obyvateľov.
Katastrálne územie obce má rozlohu 215 ha. Hustota osídlenia v r.2018 bola 163,26
obyv./km², je vyššia ako okresný priemer, ktorý dosahuje hodnotu 132,0 obyvateľov na km².
Od r.2001 počet obyvateľov obce neustále mierne stúpa. V období od sčítania v roku 2001 do roku
2011 má priemerný ročný prírastok hodnotu 2,9 obyvateľa, t.j. 9,83%.
Od roku 2014 sa počet obyvateľov drží na úrovni cca 350 obyvateľov s miernymi odchýlkami. Ku dňu
30.6. 2019 je mierny pokles počtu obyvateľov.
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V období rokov 2010 – 2019 počet obyvateľov obce vzrástol o 23 osôb, t.j. priemerne 2,5
obyv./rok. Počet obyvateľov obce od roku 2010 prirodzeným úbytkom mierne klesal a zároveň rástol
kladným migračným saldom (21 obyv./9 rokov), pričom prírastok migračným saldom (priemerne 2,3
obyv./ročne) bol nižší ako prirodzený úbytok (priemerne 2,5 obyv./ročne).
Tab. č. 7 Vývoj zloženia obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín, index vitality
Počet
obyvateľov

Predproduk .vek

Produktívny vek

Poprodukt. vek

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Index vitality

sčítanie 1991

258

61

23,6

147

57,0

50

19,4

122,0

sčítanie 2001

292

56

19,18

177

60,61

57

19,52

98,2

sčítanie 2011

324

47

14,5

235

72,5

42

13

111,90

Z tabuľky vyplýva, že index vitality obyvateľov obce sa od roku 1991 mierne klesol. Zníženie indexu
vitality v období r.1991 - 2001, ovplyvnila aj skutočnosť, že v súčasnosti sa do skupiny obyvateľov
poproduktívneho veku zaraďujú obyvatelia s vekom vyšším ako 65 rokov (predtým 60). Z uvedených
údajov vyplýva, že v obci Benice žije obyvateľstvo s vyšším priemerným vekom v porovnaní so SR a
okresom Martin. Vyplýva to z výpočtu indexu vitality a z toho, že zastúpenie predproduktívneho ako aj
poproduktívneho veku má relatívne vyššie. V obci je index vitality nižší ako 120, čiže typ populácie je
ubúdajúci z hľadiska vekovej skladby.
K 31.05.2019 sa veková štruktúra obyvateľstva obce oproti sčítaniu v r.2011 zhoršila, index
vitality sa zvýšil na 88,06 (v predproduktívnom veku bolo v obci 59 obyvateľov, v produktívnom veku
220 obyvateľov a v poproduktívnom veku 67 obyvateľov).
Z hľadiska typu populácie predpokladáme, že v návrhovom období do roku 2040 index vitality
zostane v pásme ubúdajúceho typu populácie prirodzeným prírastkom.
Tab. č. 10 Veková štruktúra obyvateľstva v obci k 31.05.2019

Obec

Benice

Počet trvale bývajúcich obyvateľov
Celkom
Muži
ženy

346

168

0–
14

178

59

Veková štruktúra obyvateľov
15-64
15-64
65+
65+
muži
ženy
muži
ženy
109

111

29

38

nezist.

-

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: obecná štatistika, 2019

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva je 51,4 %.
Ku dňu sčítaniu obyvateľov mala obec 157 ekonomicky aktívnych ľudí, z toho 69 žien a 88
mužov. Podiel ekonomicky aktívnych osôb je 48,5 %, v okrese Martin je to 48,1 %. Podiel ekonomicky
aktívnych osôb je málo nad úrovňou okresného priemeru. Z 235 obyvateľov v produktívnom veku bolo
ekonomicky aktívnych 70,6 %. Z celkového počtu 157 ekonomicky aktívnych obyvateľov, 134 (85,4%
z ekonomicky aktívnych) odchádzalo za prácou mimo obec.
Demografická krivka v obci je stúpajúca, hlavne vďaka kladnému migračnému saldu (69
obyv./10 rokov).Geografická poloha obce Benice, jej blízka poloha pri okresnom meste Martin ako aj
dobré prírodné podmienky majú pozitívny vplyv na jej ďalší rozvoj, hlavne obytnej a rekreačnej
funkcie.

H.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA URBANISTICKÚ KOMPOZÍCIU OBCE

V urbanistickej štruktúre je jasne rozoznateľný historický vývoj - pôvodná parcelácia
v najstaršej, centrálnej časti zastavaného územia, je dodnes pomerne dobre zachovaná i s časťou
pôvodnej zástavby. Obec tvorí v krajine svojou kompaktnou zástavbou ucelený priestorový útvar,
rozdelený však cestou II. triedy. V rámci starej urbanistickej štruktúry nedisponuje dostatočným
potenciálom na ďalšiu zástavbu.
V rámci urbanistickej štruktúry je centrálny verejný priestor situovaný excentricky, v ktorom sa
nachádzajú objekty obecného úradu a kaštieľa z 20. storočia. Mimo tohto centra sa nachádzajú
miestny obchod a reštaurácia, situované pri hlavnej ceste.
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Za hlavnú kompozičnú os je treba považovať urbanistickú štruktúru okolo ulice rovnobežnej
s cestou II. triedy – medzi riekou Turiec a cestou II. triedy, na ktorej sa nachádza hlavný ťažiskový
priestor obce – priestor okolo obecného úradu, kaštieľa a zbrojnice. Centrum obce tvoria polyfunkčné
plochy bývania, občianskej vybavenosti a plochy verejnej zelene, sústredené vo východnej časti
územia, v blízkosti obecného úradu, hasičskej zbrojnice a kaštieľa z 20 storočia, ktorý slúžil ako
ubytovacie zariadenie s vlastnou reštauráciou až do r. 2018.
V súčasnej urbanistickej štruktúre je málo výrazné centrum, absentujú v ňom vo väčšej miere
centrotvorné prvky, centrum je redukované na objekt kaštieľa s obecným úradom a hasičskou
zbrojnicou. Je možné skonštatovať, že obec nemá vytvorené námestie, resp. centrálny verejný
priestor v pravom slova zmysle. Dôležitá je aj harmonizácia urbanistickej štruktúry s okolitým
krajinným prostredím. Charakter obce v rámci krajiny by mal byť zachovaný, panoráma by nemala by
byť narušená výškovými dominantami. Na vyvýšených, pohľadovo exponovaných polohách
zabezpečiť nenarušenie súčasnej sídelnej štruktúry nevhodnou schematickou zástavbou.
Urbanistickou koncepciou vytvoriť podmienky aj pre uplatnenie prírodných dominánt, sídelnej a
krajinnej zelene.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 v urbanistickom riešení nevytvárať polycentrický systém obce, ktorý nie je vhodný pre obec
tejto veľkosti.
 v rámci formovania urbanistickej štruktúry je potrebné vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, prírodné a krajinné prostredie,
eliminovať, v čo najväčšej možnej miere negatívny dopad jednotlivých činností v území,
vytvárať podmienky pre koordináciu vidieckeho prostredia a moderného spôsobu života.
 za hlavnú kompozičnú os je treba považovať urbanistickú štruktúru okolo ulice rovnobežnej
s cestou II. triedy – medzi riekou Turiec a cestou II. triedy, na ktorej sa nachádza hlavný
ťažiskový priestor obce – priestor okolo obecného úradu, kaštieľa a zbrojnice
 v rámci formovania urbanistickej štruktúry je potrebné vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru, prírodné a krajinné prostredie,
eliminovať v čo najväčšej možnej miere negatívny dopad jednotlivých činností v území

I.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBNOVU, PRESTAVBU A ASANÁCIU

Pôvodná historická štruktúra a parcelácia sa zachovala hlavne v strede východnej časti obce,
medzi cestou II. triedy a riekou Turiec. Charakter zástavby, parceláciu, mierku aj výškové zónovanie je
potrebné v tejto časti, v čo najväčšej možnej miere pri dostavbe a novej zástavbe, rešpektovať.
V návrhu ÚPN obce uvažovať s prestavbou zanedbaných a neudržiavaných plôch. Je možné
konštatovať, že v obci sa nachádza niekoľko opustených objektov rodinných domov (6 podľa sčítania
SODB 2011), ktoré by mohli slúžiť po stavebno-technickom posúdení a rekonštrukcii na opätovnú
obytnú funkciu.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 vytvoriť podmienky pre zhodnotenie kultúrneho a historického potenciálu obce
 na asanáciu navrhnúť hospodárske objekty a drobné stavby, ktoré svojím nevhodným
umiestnením znemožňujú úpravu šírkového usporiadania miestnych komunikácií v súlade s
platnými STN
 zabezpečiť predpoklady pre obnovu a prestavbu v súčasnosti nevhodne využívaných a
nevyužívaných objektov a plôch s cieľom zvýšenia kvality prostredia
 vytvoriť podmienky pre kvalitné napojenie územia na zariadenia technickej a dopravnej
infraštruktúry

J.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE ROZVOJA DOPRAVY A KONCEPCIE
TECHNICKÉHO VYBAVENIA

J.1
J.1.1

Doprava
Cestná automobilová doprava
Základný komunikačný systém obce tvoria cesty II/519 Nitrianske Pravno – I/65 Príbovce,
cesta III/2162 Benice - Valča, ktoré sú vzájomne prepojené priesečnou križovatkou na začiatku obce
za mostom od Príboviec.
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Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 rešpektovať nadradené verejnoprospešné stavby z ÚPN VÚC Žilinského kraja bod 2.
Dopravné stavby:
 2.1 stavby cestnej dopravy :

2.1.3 rýchlostná cesta R3 v kompletnej trase, križovatky a privádzače, sprievodné
komunikácie alternatívne I/59 a I/70, cestný ťah alternatívne I/65, II/519, III/06538 a I/14,
 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II/519:
 v zastavanom území v kategórii MZ 14/60, resp. MZ 13,5/60, vo funkčnej triede B1
 mimo zastavaného územia v kategórii C 11,5/80
 rešpektovať OP cesty II. triedy, mimo sídelného útvaru obce ohraničenom dopravnou značkou
označujúcou začiatok a koniec obce, v zmysle zákona č.135/1961 Zb.- cestný zákon v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. - 25,0 m od osi komunikácie
 rešpektovať OP cesty III. triedy, mimo sídelného útvaru obce ohraničenom dopravnou
značkou označujúcou začiatok a koniec obce, v zmysle zákona č.135/1961 Zb.- cestný zákon
v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. - 20,0 m od osi
komunikácie
 navrhnúť šírkové usporiadanie miestnych komunikácií v súlade s STN 73 61 10
 rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 zlepšenie funkčných parametrov vytypovaných miestnych komunikácií,
 pri plánovaní inžinierskych sietí je potrebné tieto viesť mimo cestný pozemok, v z.ú. min. 2,0 m
za hranicou cestného pozemku, mimo z. ú. za hranicou OP komunikácie
 dopravné napojenie novo navrhovaných lokalít riešiť v súlade s STN 73 6110
 pri riešení vjazdov k objektom nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty
 pri návrhu cestných komunikácií, cyklistických trás a peších trás postupovať v súlade s
aktuálnymi technickými predpismi a STN
 komunikácie v navrhovaných lokalitách na bývanie, v čo najväčšej možnej miere zokruhovať
 zachovať prístupy do poľnohospodárskej krajiny
J.1.2

Autobusová doprava
Obec je veľmi dobre sprístupnená prímestskou autobusovou dopravou, vďaka svojej
prejazdnej polohe do iných obcí.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 prehodnotiť spôsob obsluhy územia autobusovou hromadnou dopravou a navrhnúť jej
organizáciu vo vzťahu k predpokladanému územnému rozvoju, vrátane situovania
vyhovujúcich zastávok autobusovej dopravy so samostatnými zastávkovými pruhmi a
bezpečným prístupom chodcov k zastávkam
 v prípade potreby navrhnúť umiestnenie zastávok autobusovej dopravy tak, aby spĺňali pešiu
požadovanú dostupnosť
 vymeniť, resp. zrekonštruovať zástavkové prístrešky tam, kde to priestorové pomery dovolia,
vybudovať zástavkové niky
J.1.3

Železničná doprava
Cez k. ú. obce Benice vedie železničná trať č.118 Fiľakovo – Vrútky, nenachádza sa však
železničná stanica v k.ú. obce. Výhodná poloha obce však umožňuje využívať železničnú stanicu
Príbovce-Rakovo vo vedľajšej obci Príbovce.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 zachovať existujúce objekty a zariadenia ŽSR a všetky novovybudované kríženia komunikácií
s traťou riešiť ako mimoúrovňové
 novovybudované objekty predovšetkým občianskej vybavenosti a objekty určené na bývanie
situovať z ekologického hľadiska v takej vzdialenosti od železničnej trate, aby boli umiestnené
za hranicou najvyššej prípustnej hodnoty hladiny hluku, spôsobenej prevádzkou železničnej
dopravy, platné pre príslušné objekty, stavby a územia, v zmysle príslušnej legislatívy. V
prípade ich umiestnenia v bližšej vzdialenosti požadujeme zaviazať investorov na vykonanie
opatrení na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku,
vibrácii... v zmysle zákona č.355/2007 Z.z., vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. a vyjadrenia
RUVZ. Voči prevádzkovateľovi železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavky na
riešenie protihlukových pripadne iných opatrení, pretože negatívne účinky sú v čase realizácie
nových stavieb už známe a musia byť riešené už v rámci ich stavebného povolenia
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ŽSR nezodpovedajú za poruchy stavieb umiestnených v ochrannom pásme dráhy
a stavebníci a užívatelia si musia byť vedomí negatívnych vplyvov a obmedzení spôsobených
bežnou železničnou prevádzkou. ŽSR nesúhlasia s tým, aby si v budúcnosti uplatňovali u
ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a p.)
stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.
z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a akákoľvek stavebná činnosť v tomto
pásme, musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhlasená so ŽSR
rešpektovať výhľadové záujmy ŽSR z hľadiska plánovanej elektrifikácie a modernizácie trate

J.1.4

Letecká doprava
V katastrálnom území obce sa nenachádza žiadne letisko, heliport ani letecké pozemné
zariadenie evidované Dopravným úradom SR.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
V zmysle ustanovení leteckého zákona je potrebné prerokovať s dopravným úradom nasledujúce
stavby a zariadenia, ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov
mohli narušiť OP letiska Košťany a Martin :
 stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30, ods.1, písm. a),
 stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac, umiestnené na prírodných a umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30, ods.1, písmeno b),
 zariadenia, ktoré môžu rušiť 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, písm. c),
 zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30,
ods.1, písmeno d).
J.1.5

Statická doprava
Statickou dopravou rozumieme parkovacie plochy , odstavné plochy a garáže.

Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 vytypovať a navrhnúť plochy statickej dopravy pri existujúcich a navrhovaných objektoch
občianskej vybavenosti
 statickú dopravu riešiť v zmysle STN 73 6110
 parkovanie a odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť v rámci vlastného pozemku
rodinného domu
J.1.6

Cyklistická doprava
V obci neexistujú značené cyklistické trasy, cyklisti využívajú ako cyklotrasu cestu č. II/519 a
III/2162. Jej poloha je však výhodná z pohľadu dostupnosti cyklotrás: č.5427 Košťany nad
Turcom – Socovce a 2415 Turčianske Teplice – Martin s napojením na ostatné cyklistické
trasy v regióne.

Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 postupovať v súlade s uznesením vlády SR č.223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
 rešpektovať Cyklostratégiu ŽSK – „Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho
kraja“, 02/2014
 pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
 vytvorenie bezpečného cyklochodníka, resp. označenie samostatného pruhu pre cyklistov
 vytvorenie oddychových miest a infraštruktúry pre cyklistov
J.1.7

Pešia doprava

Chodníky v obci sú vybudované po celej dĺžke intravilánu popri ľavej strane cesty E519
s lavicou ponad potok Valčianka a cez priechod pre chodcov pokračuje smerom na obec Príbovce.
Chodník a lavica cez potok Valčianka bol vybudovaný v rokoch 2008 a 2009.
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Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
 vytypovať a realizovať jednostranné pešie chodníky v tých častiach obce, kde to šírkové
parametre dovoľujú
 v navrhovaných rozvojových lokalitách riešiť jednostranné chodníky
 vytypovať v území logické pešie prepojenia
 dobudovať multifunkčné vychádzkové chodníky
 náučný chodník popri rieke Turiec
 Magna Via - historická poštová cesta
J.2

Vodné hospodárstvo

Územie obce Benice patrí z hydrologického hľadiska do povodia vodohospodársky významného
vodného toku Váh. V prílohe č. 1 k vyhláške č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa nachádzajú v k. ú 2
vodohospodársky významné toky. Uvádzame ich s číslom hydrologického poradia:
4-21-05-020 Turiec
4-21-05-071 Valčiansky potok
Podzemná voda v aluviálnej nive Turca sa nachádza v hĺbke 3 – 5 m a kolíše v závislosti od
hydrologických stavov v tokoch Turca. Generálny smer prúdenia podzemných vôd Turca je sever –
juh, juh - sever. Územie je infiltračnou oblasťou martinskej minerálnej vody Fatra. Pravostranné
prítoky sú málo významné z hľadiska akumulácie podzemnej vody.
Obec Benice je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu, ktorého správcom je
Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Existujúci systém zásobovania pitnou vodou, ako aj
konfigurácia vodovodnej siete dávajú predpoklad na bezporuchovú a spoľahlivú prevádzku
vodárenských zdrojov. V k.ú. Benice sa nenachádzajú žiadne zdroje pitnej vody okrem vlastných
studní, vŕtaných, kopaných.
V návrhu ÚPN - O je potrebné rešpektovať:
 zásobovanie obce Benice pitnou vodou riešiť z SKV v správe Turčianskej vodárenskej
spoločnosti, a. s.
 rešpektovať trasy existujúcich potrubí verejného vodovodu, vrátane ich OP
 pri navrhovaní nových rozvodných potrubí podľa usporiadania navrhovanej výstavby v danom
území je potrebné tieto potrubia situovať vo verejných priestranstvách resp. miestnych
komunikáciách alebo zelených pásoch
 v nových lokalitách IBV navrhnúť systém zásobovania pitnou vodou tak, aby bola možnosť
jeho zokruhovania
 na vodovody je potrebné navrhnúť podzemné hydranty DN 80, ktoré budú plniť funkciu
vzdušníka a kalníka, nejedná sa o požiarne hydranty
 navrhované rozšírenie verejného vodovodu riešiť z materiálu HDPE s vnútorným priemerom
DN 100 mm
 zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu pri navrhovaných lokalitách je podmienené
zabezpečením dostatočného tlaku vody podľa platnej legislatívy; v prípade, že v niektorej
novej lokalite nebude posudzovaná tlaková výška v najvyššom mieste odberu vody na
verejnom vodovode vyhovovať požiadavkám podľa platnej legislatívy, bude potrebné navrhnúť
opatrenia na dosiahnutie potrebného tlaku - vyriešiť dotláčanie vody
 rešpektovať „Program rozvoja vodovodov a kanalizácii v regióne Turca“ (Hydrocoop s. r. o.
Bratislava, 2002),
 rešpektovať platný zákon o vodách (v súčasnosti zákon č.364/2004 Z.z.) a príslušné platné
Slovenské technické normy (v súčasnosti STN 73 6822, STN 75 2102,…)
 všetky križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s platnými
STN (v súčasnosti STN 73 6822 "Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými
tokmi“)
 rešpektovať „Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" (2014) a jej
aktualizáciu (2018), opatrenia proti častejšiemu výskytu sucha, hlavne:

podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

zabezpečit minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
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 rešpektovať OP vodohospodársky významných tokov Turiec a Valčiansky potok - min. 10 m
od brehovej čiary obojstranne a min. 5,0 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov
obojstranne
 v OP, ktoré je potrebné nechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná orba, stavanie
objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacimi vodám,
výstavba súbežných inžinierskych sietí
 je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z
hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity - pobrežnými pozemkami sú pozemky,
v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významných
tokoch sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty hrádze a pri drobných
vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, pobrežné pozemky sú súčasťou OP
 rozvojové aktivity musia byť v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia, výstavbu (súvislú zástavbu,
významné líniové stavby a objekty a pod.), umiestniť nad hladinu Q100 - ročnej veľkej vody,
protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí investor zabezpečiť na
vlastné náklady ešte pred zahájením výstavby, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou,
ktorú je potrebné odsúhlasiť so správcom toku (v súčasnosti Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p. Piešťany); protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery
nižšie položených úsekov vodných tokov
 zabezpečiť ochranu inundačného územia, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti a
vytvárať podmienky pre:

prirodzené meandrovanie vodných tokov

pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia

odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať
požiadavky na čistenie vôd v zmysle zákona o vodách (v súčasnosti zákon č.364/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov a NV č.269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd)

komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia
povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a
ochrany prírody

vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na
ochranu intravilánov miest a obcí

v rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchových
vôd, vodných tokov a technických diel na nich

dažďové vody zo striech a spevnených plôch zo všetkých navrhovaných lokalít v max.
miere zadržať v území na jednotlivých pozemkoch (zachovať retenčnú schopnosť
územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu
pozemkov a kontrolovane, len v min. množstve vypúšťať do recipientu po odznení
prívalovej zrážky

podporovať inovačné technológie a postupy zabezpečujúce vsakovanie dažďovej
vody do územia

obmedziť vypúšťanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do vodných tokov

stavby navrhované v blízkosti vodných tokov, ako i na území s trvalo zvýšenou
hladinou podzemných vôd osádzať úroveň suterénu min. 0,5 m nad rastlý terén, bez
budovania pivničných priestorov

akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich
ochranného pásma odsúhlasiť so správcom toku

stavby protipovodňovej ochrany zaradiť medzi verejnoprospešné stavby
 za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných
bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenie riadnej údržby vodných tokov je
potrebné nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie, resp. dopravné
vybavenie akéhokoľvek druhu navrhovať :

ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť v súbehu s vodným tokom a
následným (jedným spoločným) križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom
profile vodného toku

ako dopravné a technické riešenie, ktoré bude prednostne využívať už vybudované
mostné objekty

križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s príslušnými STN

za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky,
návrh umiestnenia je potrebné ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej
dokumentácie odsúhlasiť so správcom vodného toku
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J.2.1

NÁVRH ZADANIA

rešpektovať trasy existujúcich potrubí verejného vodovodu a kanalizácie ( spolu s optickými
káblami) v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s. vrátane ich ochranných pásiem
v zmysle zákona č.442/2002 Z.z.
odkanalizovanie riešiť v súlade s "Programom rozvoja vodovodov a kanalizácii v regióne
Turca", 2002, kanalizáciu riešiť ako delenú na splaškovú a dažďovú, splaškové vody odviesť
do verejnej kanalizácie v správe Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Martin, s čistením
na ČOV Vrútky
navrhovanú splaškovú gravitačnú kanalizáciu riešiť z materiálu PVC, resp. PP, s vnútorným
priemerom DN 300 mm
do verejnej splaškovej kanalizácie je možné vypúšťať alebo odvádzať len odpadové vody
mierou znečistenia množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie,
t.j. spĺňajúce limity kanalizačného poriadku (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.55/2004 Z.z.)
pri návrhu odkanalizovania nových rozvojových lokalít je nutné zhodnotiť, či bude možné
gravitačné odvádzanie splaškových odpadových vôd z dôvodu výškových pomerov územia; v
prípade, že toto nebude možné, je potrebné odkanalizovanie riešiť prečerpávaním
pri návrhu rozvoja obce a s tým súvisiaceho odkanalizovania splaškových vôd, je nutné
zohľadniť kapacitu jednotlivých čerpacích staníc (ČS) na splaškovej kanalizácii a priemer
výtlačných potrubí, ktoré by boli rozvojom obce ovplyvnené. Pri nedostatočnej kapacite ČS,
prípadne priemere výtlačného potrubia odkanalizovanie je podmienené ich rekonštrukciou
v území zadržať čo najviac zrážkovej dažďovej vody
Ochranné pásma

V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov o verejných
vodovodoch a kanalizáciách
§19 stanovuje pásma ochrany verejných vodovodov a verejnej
kanalizácie, ktoré sú 1,5m od vonkajšieho pôdorysu potrubia na obidve strany do priemeru DN 500
mm. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102
(Úprava riek a potokov) sa požaduje zachovať ochranné pásmo vodohospodársky významných
vodných tokov Turiec a Beliansky potok min. 10 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze
obojstranne a pri ostatných vodných tokoch 5 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme
nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami
škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Vyžaduje sa prístup mechanizácie správcu
vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a
povodňovej aktivity
J.3

Zásobovanie energiami

J.3.1

Zásobovanie plynom

Obec Benice je plynofikovaná. Majiteľom a prevádzkovateľom celého plynárenského
zariadenia vybudovanom v Beniciach je SPP - D, a. s. Bratislava. Pozostáva z regulačnej stanici
(stavebný objekt, technicko-prevádzkové vybavenie), elektrická prípojka, prívod VTL do RS, armatúry
a tvarovka na potrubí, STL plynovod po obci, armatúry a tvarovky na potrubí, domové prípojky STL,
hlavný uzáver plynu, regulátor plynu a plynomer. Rozvody obecného STL plynovodu prechádzajú po
verejných zelených plochách, v niektorých častiach pod chodníkmi a krajom obecných komunikácii.
Z regulačnej stanici pozdĺž hlavnej komunikácie je vedená trasa, ktorá zásobuje STL plynom lPE
d110, obce Príbovce a Rakovo. Potrubie po obci je plastové lPE d90, d63 ťažký rad, PE tlakové, d32,
d63. Plyn v obci Benice sa používa na kúrenie, prípravu TUV a varenie. V obci ani jej intraviláne sa
nenachádza žiadna výstavba, ktorá by vyžadovala väčšiu potrebu zemného plynu. Potrubie STL
križuje štátnu komunikáciu č. 519 a Valčiansky potok. Rozvoj plynofikácie v riešenom území je daný
stavom realizovaných plynárenských zariadení a technickými, kapacitnými možnosťami pripojenia a
dodávky zo systému VTL plynovodov a vyvolaný hospodárskou potrebou rozvoja územia a jeho
vplyvom na životné prostredie.
Požiadavky na riešenie a rozvojové ciele
 doplniť sieť plynovodu o novonavrhované rozvody v rozvojových lokalitách, plynofikáciu riešiť
komplexne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych
predpisov
 zvyšovať využitie zemného plynu - malo by byť komplexné, t.j. pre vykurovanie, prípravu teplej
úžitkovej vody, varenie a pečenie
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J.3.2

NÁVRH ZADANIA

rešpektovať a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich a navrhovaných
plynárenských zariadení a rozšírenie plynofikácie navrhnúť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
optimalizovať územné vedenie trás potrubných vedení zemného plynu a navrhovanie
plynárenských zariadení v súlade s rozvojom plynárenského priemyslu
uvažovať s modernizáciou, rekonštrukciou rozvodov plynu a plynárenských zariadení a využiť
ich na zvýšenie prenosových kapacít pre zásobovanie plynom v navrhovaných rozvojových
plochách
rozvoj plynofikácie e potrebné riešiť a zabezpečovať komplexne s rozvojom teplofikácie,
elektrofikácie a využívaním obnoviteľných zdrojov palív a energie
zapracovať do územného plánu požiadavku predloženia podrobnejších stupňov dokumentácie
na odsúhlasenie SPP - Distribúcia, a .s., ďalšie požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie
plynárenských zariadení sú stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach platných
legislatív a príslušných noriem. Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov,
priemyselných alebo obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP - distribúcia, a. s.. sa
nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
Podľa ustanovenia §79 ods.5 a 6 ustanovenia §80 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby
v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených
Zásobovanie teplom

Zásobovanie obce Benice je zabezpečované decentralizovaným spôsobom
prevažne
zemným plynom, v menšej miere elektrickou energiou, resp. tuhým palivom. V území sa nenachádza
väčší zdroj tepla, ktorý by prevzal funkciu centrálneho tepelného zdroja. Teplo sa pripravuje lokálne v
domových kotolniach elektrickými a plynovými kotlami alebo elektrickými priamo výhrevnými telesami,
prípadne spaľovaním dreva a uhlia. Objekty občianskej vybavenosti sú napojené na zemný plyn.
Uvedený trend bude zrejme pokračovať, s prípadným využitím solárnej energie ako doplnkovým
zdrojom, resp. s využitím alternatívnych zdrojov energie – spaľovanie biomasy, tepelné čerpadlá,
fotovoltaika ap.
Požiadavky na riešenie a rozvojové ciele :
 zásobovanie tepelnou energiou je a bude naďalej decentralizované
 minimalizovať spaľovanie tuhého paliva vzhľadom na negatívny dopad na životné prostredie
 vytvoriť podmienky pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie pred fosílnymi palivami za
predpokladu splnenia kritérií energetickej a ekonomickej efektívnosti, kritérií ochrany
životného prostredia, ale najmä kritéria ročných nákladov na vykurovanie pre konečného
spotrebiteľa.
J.3.3

Zásobovanie elektrickou energiou

Cez katastrálne územie Benice nie sú trasované VVN linky nadradenej prenosovej sústavy SE
v správe Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a. s. Bratislava. V súčasnosti je obec Benice
zásobovaná hlavnou zásobovacou linkou č. 208, cez vzdušné prípojky do distribučných trafostaníc
22/0,4kV. Trasy rozvodov sekundárneho napätia sú situované v krajniciach miestnych komunikácii,
zelených pásoch, resp. v predzáhradkách. Rodinné domy sú napojené prevažne závesnými káblami
AYKYZ novšie objekty podzemnými prípojkami. Vzdušné vedenie VN 22 kV je umiestnené na
oceľových stožiaroch. Na území katastra obce Benice sa nachádzajú 2 trafostanice. Napájacie body
sú vyústené odbočnou konzolou z hlavných trás VN 22 kV liniek na prípojkovú časť, opatrenú
úsekovým vypínačom pre individuálne odpájanie každej trafostanice. Distribučný sekundárny rozvod
vzdušného prevedenia je na oceľových stožiaroch. Použité sú prevažne vodiče 35, 50 a 70 mm2 AlFe.
Z niektorých trafostaníc sú vyvedené samostatné posilňovacie káble typu AYKYZ do uzlov väčšej
spotreby ako aj káblové vývody do objektov vybavenosti. Existujúce NN vedenie je riešené prevažne
ako verejná vzdušná sieť na betónových stĺpoch. Prípojky NN z tohto rozvodu sú riešené individuálne
ako vzdušné, alebo káblové zemné. Konfigurácia sekundárnej siete dáva predpoklad spoľahlivej
a bezporuchovej prevádzky, vzhľadom na zokruhovanie rozvodov a posilňovacích káblov. V k. ú.
obce sa nachádzajú 2 transformačné stanice, ktoré sú zastaralé, väčšinou umiestnené na betónových
stĺpoch. Vzhľadom na vzrastajúci dopyt po elektrickej energii nie sú dnešné rozvody postačujúce
a bude potrebné ich posilniť a rozšíriť. Problémom sú aj staré, poruchové trafostanice.
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Požiadavky na riešenie a rozvojové ciele :
 nízke napätie riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m. Pre uloženie
zemných káblových rozvodov požadujeme vyčlenenie zelených pásov šírky 1 m v blízkosti
miestnych komunikácií
 existujúce vzdušné VN vedenia a prípojky, ktoré sú trasované cez existujúce, príp. nové
obytné alebo rekreačné územia je potrebné nahradiť podzemnými káblovými vedeniami,
prípadne vzdušnými káblami typu DISTRI
 navrhnúť nové trafostanice na predpokladaný nárast odberu elektrickej energie v
navrhovaných lokalitách
 trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA, napojenie nových odberných miest riešiť len
z trafostaníc vo vlastníctve SSD. Posúdenie potreby zahustenia novej distribučnej
trafostanice, respektíve zvyšovania transformačného výkonu existujúcich trafostaníc je
výlučne na posúdení SSD, podľa skutočného požadovaného výkonu
 postupne vymeniť stožiarové a betónové trafostanice za kioskové do 630 kVA, trafostanice
umiestniť tak, aby jednotlivé NN vývody nepresahovali dĺžku 350m
 rešpektovať ochranné pásma elektrizačnej sústavy stanovené v Zákone č. 656/2004 Z.z.
o energetike v znení neskorších predpisov
 vytvoriť podmienky pre rozvoj zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
dodržať ochranné pásma VVN 2x110 vedení vo výhľade
 v k.ú. Benice sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD, od ktorých je
potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo stanovené zákonom č.251/2012 Z.z.
J.4

Pošta a telekomunikácie

Z hľadiska telekomunikačného členenia, patrí obec pod Primárne centrum sieťovej
infraštruktúry Martin (CSI-MA) a následne do Sekundárneho centra (RCSI-ŽA) Žilina. Miestna
telefónna ústredňa a ústredňa pre diaľkové káble je umiestnená v priestoroch pošty. Telefónny rozvod
po dedine je prevažne vzdušným vedením. Telefónni účastníci sú pripojení cez káblové skrine
a závesné vedenia.
J.4.1

Miestny rozhlas

Obec v roku 2009 zmenila systém drôtového rozhlasu na bezdrôtový (BOR). BOR sa skladá
z 10 hniezd – 9 v roku 2008 a s doplnením 1 hniezda v roku 2018. Jednotlivé hniezda sú upevnené na
stĺpoch elektrického vedenia. Vysielač je umiestnený na budove obecného úradu. V súčasnosti je
pokrytie celej obce a ak vystane ďalšia potreba, tak nie je problém s rozšírením.
J.4.2

Informačné siete

V obci sa nenachádza káblová televízia. Obyvatelia majú vlastné satelitné prijímače.
V katastrálnom území sa nachádza sieť na internet spoločnosti Gaya, Prijímač je umiestnený na
budove základnej školy a obecného úradu, taktiež sú tu umiestnené aj vysielače. Pokrytie signálom
mobilných operátorov je v obci dobré.
J.4.3

Diaľkové káble

V obci sú vedené telekomunikačné káble miestneho rozvodu – zemno-vzdušné, optický kábel.
Popri železnici je vedený optokábel, ktorý slúži pre Železnice SR.
Požiadavky na riešenie a rozvojové ciele :
 pri spracovaní územného plánu je potrebné predovšetkým vychádzať z jestvujúcej
telekomunikačnej infraštruktúry a potrieb obyvateľov.
 vzdušné vedenie telefónneho vedenia v obci je potrebné nahradiť podzemným vedením.
 je potrebné vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovne
telekomunikačných služieb.
 zabezpečiť predpoklady pre postupný presun ťažiska telekomunikačných služieb z hlasových
na dátové služby.
 vytvoriť podmienky pre rozširovanie a skvalitnenie služieb mobilných telekomunikačných sietí
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K.

POŽIADAVKY NA OCHRANU PRÍRODY A TVORBU KRAJINY, KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA, NA OCHRANU PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV A
VŠETKÝCH ĎALŠÍCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ICH OCHRANNÝCH PÁSIEM,
VRÁTANE POŽIADAVIEK NA ZABEZPEČENIE EKOLOGICKEJ STABILITY

K.1

Ochrana prírody a tvorba krajiny

Do k ú. Benice zasahuje Územie európskeho významu SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok.
Podľa Výnosu č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu je v k.ú. Benice vymedzený 4. stupeň územnej ochrany pre SKUEV0382 Turiec a
Blatničianka na nasledovných parcelách: 676, 677/1-časť, 677/2. K. ú. Benice nemá spracovaný
Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES).
Správca územia: NP Veľká Fatra
V zastavanom území obce sa nachádzajú tieto významné krajinno-ekologické segmenty:
 gaštanová alej pri základnej škole
 parčík pred kaštieľom
 zelená plocha v centre obce v blízkosti parčíka pred kaštieľom
 rekreačno-oddychová plocha v kontakte s riekou Turiec
Odporúčania pre riešenie ÚPN-O
Základné odporúčania pre riešenie ÚPN-O zobrazuje grafický výstup Krajinnoekologického
plánu obce Benice - Návrh ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a funkčného
využívania krajiny riešeného územia. Je výsledkom konfrontácie alternatívneho ekologického
výberu, ekologickej únosnosti využívania územia so súčasnou krajinnou štruktúrou. Vypracovaný
návrh spočíva v odporučení využívania územia pre činnosti, ktoré vzišli zo vzájomnej kombinácie
vhodných, resp. menej vhodných činností pre jednotlivé KEK-y. V prípadoch, kde sa jednotlivé činnosti
navzájom vylučujú je územie ponechané bez zmeny využitia.
Opatrenia na zachovanie, resp. zmenu krajinných prvkov ovplyvňujúcich ekologickú stabilitu a krajinný
obraz obce Benice :
Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity:
 zachovanie brehových porastov so zastúpením pôvodných druhov drevín
 výsadba pôvodných druhov drevín v sídelnej krajine, zabránenie rozširovaniu nepôvodných
druhov
 podporovať rozčlenenie veľkoblokovej ornej pôdy na maloblokovú ornú pôdu – zvýšiť podiel
TTP a NDV ako sú napr. remízky, medze a vetrolamy
 zabrániť fragmentácii biotopov lužných lesov a brehových porastov
 rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny, z výskytu ekologicky
významných segmentov krajiny a prvkov ÚSES,
 na plochách ako sú napr. nivy potokov, mokrade, okolie ekologicky významných segmentov
neuvažovať s výstavbou ani rekonštrukciou hydromelioračných zariadení, vylúčiť akékoľvek
negatívne zásahy v mokraďových spoločenstvách
 v poľnohospodárskej krajine vytvárať predpoklady pre rozvoj prvkov ÚSES, zachovať
fragmenty NDV,
 podporovať ekologické poľnohospodárstvo a preferovať biologické spôsoby hnojenia,
 TTP obhospodarovať ekologicky únosným spôsobom, vylúčiť podľa možností terénne úpravy
kosných lúk a pasienkov,
 podporovať maloplošné využívanie ornej pôdy formou záhrad, záhumienok a extenzívnych
ovocných sadov
Opatrenia na ochranu prvkov USES:
Ochrana prvkov RÚSES Okresu Martin:
NRBc 3 Turiec
 zákaz ťažby štrku v riečišti,
 vylúčenie výrubov v brehových porastoch s výnimkou odstraňovania drevín zasahujúcich do
vody
 odstránenie resp. spriechodnenie existujúcich bariér,
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 likvidácia porastov inváznych druhov, pri výstavbe a údržbe ciest minimalizovať zásahy do
ekosystémov vodných tokov
 pri výstavbe neumiestňovať stavby v blízkosti toku
Opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídlach
 zvyšovanie podielu sídelnej vegetácie ,
 vysádzať sprievodnú vegetáciu v okolí vodných tokov,
 vysádzať izolačnú zeleň v okolí líniových stavieb,
 zvyšovať podiel zelene poľnohospodárskej krajiny (TTP, NDV) ako sú napr. remízky, medze
a vetrolamy,
 pri výrube drevín vykonávať náhradnú výsadbu, viesť evidenciu náhradnej výsadby
 zachovať a udržiavať solitérnu mimolesnú vegetáciu,
 rešpektovať ochranné pásmo lesa,
Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny:
 zachovať meandrujúci tok rieky Turiec a brehové porasty s fragmentami lužného lesa
 zachovávať plochy zelene pri novej výstavbe, vytvárať uličné stromoradia
 vytvárať a zvyšovať podiel zelene poľnohospodárskej krajiny ako sú remízky, medze,
vetrolamy alebo solitéry
K.2

Kultúrne dedičstvo

Na území obce sa nenachádza vyhlásená pamiatková zóna ani rezervácia. V katastrálnom
území obce sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR (ďalej len ÚZPF SR):
 Kaštieľ, súpisné č. 4, situovaná na parc. č. KNC 45/2-3, k. ú. Benice, č. ÚZPF 10775/1 nachádza sa vo východnej časti obce v centrálnom priestore tvoreným Obecným úradom
a hasičskou zbrojnicou. Doba vzniku je v 17. storočí a zmeny boli vykonané v polovici 19.
storočí, 1992-94. V súčasnosti je upravená pre potreby nového penziónu. Jedná sa
o jednopodlažnú stavbu s obytným podkrovím v dobrom stavebno-technickom stave.
 Oplotenie, súpisné č.4, situovaná na parc. č. KNC 45/3, k. ú. Benice, č. ÚZPF 10775/2 nachádza sa pri kaštieli.
Obec Benice má bohatý archeologický potenciál a vzhľadom k tomu, že v jej katastri sa
doteraz nerealizoval systematický archeologický prieskum je veľký predpoklad, že sa tu nachádzajú
doteraz neevidované a nám neznáme archeologické náleziská, ktoré môžu byť narušené akoukoľvek
stavebnou činnosťou.
Na území obce sa nachádzajú pamätihodnosti, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu :
 Kaplnka Sv. kríža
Obec môže viesť v súlade s § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov evidenciu pamätihodností obce.
V riešenom území nie sú evidované žiadne chránené stromy, chránené v zmysle § 49 zákona
č. 506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
V návrhu ÚPN-O je potrebné rešpektovať a zapracovať do záväznej časti územného plánu
obce:
 dodržať OP NKP - bezprostredné okolie (ochranné pásmo) nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je v
okruhu 10,0 m od obvodového plášťa stavby, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou stavba,
alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok
 je nevyhnutné, aby v územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa
predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia,
komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie, ap.) bol oslovený Krajský pamiatkový úrad
Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a
stavebného povolenia
 povinnosť stavebníka/investora každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, v stupni
územného konania vyžiadať si od Krajského pamiatkového úradu (ďalej len KPÚ) stanovisko
k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk
 v opodstatnených prípadoch - predovšetkým na vyznačenom území archeologického
potenciálu Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie
archeologického výskumu
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pri objektoch, ktoré sú zapísané v ÚZPF SR, je nutné dodržať požiadavky základnej ochrany
kultúrnej pamiatky v zmysle §27 ods.2 a §32 ods.1-4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
podľa §30 ods.1 pamiatkového zákona každý subjekt je povinný správať sa tak, aby svojím
konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespôsobil
nepriaznivé zmeny ich stavu.
podľa §40 ods.2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z.- pamiatkový zákon a § č.127 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas doby stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ; do doby obhliadky KPÚ je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchran nálezu, najmä ho
zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu pokiaľ o ňom nerozhodne
stavebný úrad po dohode s KPÚ; archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z
pôvodného miesta a z nálezových súvislostí len oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu
Ochrana prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a
ich ochranných pásiem

V katastrálnom území obce Benice sa nenachádza ložisko nevyhradeného nerastu, taktiež sa
tu nenachádza prieskumné územie a ani lokality chránené banskými predpismi.

L.

POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY TRÁS NADRADENÝCH SYSTÉMOV
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Obec Benice a jej katastrálne územie sa nachádza v urbánnej krajine, v ktorej nie je
osamotené, ale je obklopené inými katastrálnymi územiami s ktorými je prepojené jednak krajinnou
štruktúrou, ale hlavne dopravnou a technickou infraštruktúrou. Pri riešení ÚPN-O je potrebné
rešpektovať existujúce a navrhované technické diela, vrátane ich ochranných pásiem :





nadradené trasy VTL plynovodov
železničnú trať
diaľkové káble
cesty II. a III. triedy

Tab. č.34 Ochranné a bezpečnostné pásma v katastrálnom území obce

Názov ochranného, resp. bezpečnostného pásma
VN-vzdušné vedenie – 22 kV (od krajného vodiča)

10 m

VN-káblové vedenie (podzemné)

1m

Transformačná stanica 22/0,4 kV (od konštrukcie)

10 m

Vodovody, kanalizácia do DN 500 (OP na každú stranu)

1,5 m

Vodovody, kanalizácia nad DN 500 (OP na každú stranu)

2,5 m

OP VTL plynovodov v obci

8 m od osi potrubia na obe strany

OP STL a NTL plynovodov v obci

1 m od potrubia na obe strany

OP STL a NTL plynovody vo voľnom teréne

4 m od osi potrubia na obe strany

Bezpečnostné pásmo - VTL plynovodov v obci

20 m od osi potrubia na obe strany

Bezpečnostné pásmo - STL a NTL plynovodov v obci

určí prevádzkovateľ

Bezpečnostné pásmo - STL a NTL plynovody vo voľnom teréne
Podzemné telekomunik. vedenia (na každú stranu)

10 m od osi potrubia na obe strany
1,5 m
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Názov ochranného, resp. bezpečnostného pásma
Komunikácie II. triedy – mimo sídelného útvaru. obce

25 m od osi

Komunikácie III. triedy – mimo sídelného útvaru obce

20 m od osi

železnica – od krajnej koľaje

60 m

Ochranné pásmo cintorína (pohrebiska)

určí obec vo VZN v súlade s platnou legislatívou

Rieka Turiec, Valčiansky potok – od brehovej čiary

10 m

vodné toky – od brehovej čiary

5m

Ochranné pásma vodných tokov
 v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou,
navážkami, manipulácia s látkami, škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí,
 taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným
pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity,

 pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca
vodného toku užívať pobrežné pozemky súlade s platným zákonom o vodách; pobrežnými
pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohodpodársky
významných vodných tokoch sú pozemky min.10 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty
hrádze a pri drobných vodných tokoch min. 5 m od brehovej čiary (pobrežné pozemky sú
súčasťou ochranného pásma).
Ochranné pásmo cintorína:
 obec si vo VZN môže určiť šírku ochranného pásma, pravidlá povoľovania a umiestňovania
budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú
v ochrannom pásme počas pohrebu zakázané (novela zákona č.131/2010 o pohrebníctve,
2019).
OP sú vymedzené v súlade so súčasne platnými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami v znení
neskorších predpisov, v súčasnosti (r.2019), napr.:

zákon č. 49/2002 Z. z.- pamiatkový zákon, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve – OP cintorína,

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších
predpisov - ochranné a bezpečnostné pásma energetických zariadení,

zákon č. 251/2012 Z. z - ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení,

zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch – OP lesných pozemkov,

zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a STN 752102 – OP vodných
tokov,

zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov - pásma ochrany vodovodných a kanalizačných potrubí,

vyhláška č.29/2005 Z. z. - spôsoby ochrany vodárenských zdrojov,

vyhláška č. 35/1984 Zb. - cestné ochranné pásma,

M.

POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE NAJMÄ ZO ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU,
POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI, CIVILNEJ OCHRANY
OBYVATEĽSTVA

V riešenom území obce sa z hľadiska záujmov obrany štátu nenachádza žiadny objekt ani
komunikácia. Obec Benice má hasičskú zbrojnicu, zdrojom požiarnej vody je Valčiansky potok, rieka
Turiec a studne.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O
 stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany, spôsob a rozsah ukrytia
obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, riešiť a zabezpečovať v
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zmysle platného znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva (v súčasnosti zákon
č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, úplné novelizované znenie zákonu č.47/2012
Z.z. a vyhlášky č. 532/2006 Z.z. novelizovaná vyhláška č. 399/2012 Z.z.) o podrobnostiach
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany
 technický prostriedok pre varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb podľa vyhlášky MV
SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších prostriedkov sa na
území obce nachádza na obecnom úrade ( elektronické zariadenie - pre jednotlivé druhy
ohrozenia). V prípade potreby sa používa prostredníctvom BOR.
 v návrhu územného plánu je potrebné riešiť požiadavky na zabezpečenie stavieb vodou na
hasenie požiarov v zmysle platných právnych predpisov
 v území rešpektovať mapy povodňového rizika a ohrozenia
 opatrenia pred povodňami je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami:
§4 odst. (2) – preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
odst.( 3) - opatrenia v čase povodňovej situácie
odst.(4) - opatrenia po povodni
 z hľadiska ochrany územia pred povodňami je v návrhu potrebné :

rešpektovať ochranné pásma tokov pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v zmysle
platných právnych predpisov,

rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia, výstavbu (súvislú
zástavbu, významné líniové stavby a objekty a pod.), umiestniť nad hladinu Q 100 ročnej vody, mimo zistené inundačné územie, resp. v prípade potreby na náklady
investorov zabezpečiť protipovodňovú ochranu daného územia ešte pred začatím
výstavby

pri návrhu technických riešení dodržiavať platné technické normy, v návrhu vychádzať
z aktuálneho znenia zákona o ochrane pred povodňami (v súčasnosti zákon č.7/2010
Z.z.),

protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie
položených úsekov vodných tokov

vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na
ochranu zastavaného územia obce, stavby protipovodňovej ochrany zaradiť medzi
verejnoprospešné stavby

N.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA OBCE S PRIHLIADNUTÍM NA HISTORICKÉ, KULTÚRNE,
URBANISTICKÉ A PRÍRODNÉ PODMIENKY ÚZEMIA VRÁTANE POŽIADAVIEK
NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU

V Beniciach prevláda prevažne obytná funkcia, najmä v individuálnych rodinných domoch,
sčasti
s doplnkovými funkciami. V rámci organizmu obce nachádzame štruktúry občianskej
vybavenosti v primeranom rozsahu, ktoré sú zastúpené obecným úradom, základnou školou,
hasičskou zbrojnicou, predajňou potravinárskeho tovaru, pohostinskými a ubytovacím zariadením,
kaštieľom. Športová funkcia je v zastavanom území zastúpená plochou futbalového ihriska a ihriska
základnej školy. Z hľadiska rekreačnej funkcie k. ú. vedie niekoľko cykloturistických trás a rekreačných
chodníkov popri vodných tokoch. Niektoré objekty sú využívané na rekreačný účel. Plochy výroby
v území absentujú. Plochy zelene reprezentuje najmä sprievodná zeleň meandrujúcich vodných tokov
rieky Turiec a Valčianského potoka a drevitá zeleň riečnych terás rieky Turiec vo východnej časti k. ú.
Plochy zelene sú doplnené v z. ú. plochou parku okolo kaštieľa, záhradami rodinných domov, v malej
miere aj verejnou zeleňou. Plochy poľnohospodárskej krajiny, nadväzujúce na zastavané územie, sa
využívajú na poľnohospodárske účely – poľnohospodárska pôda, sady, lúky a pasienky.
Z hľadiska funkčného členenia plôch je územie v prevažnej miere monofunkčné - prevažujú
obytné plochy s výstavbou rodinných domov a k nim prislúchajúcimi záhradami a hospodárskymi
objektmi. Výškové zónovanie zástavby je vyrovnané. Priemet urbanistickej koncepcie do územia bude
diferencovaný podľa jednotlivých charakteristík priestorov a ich urbanistických potenciálov. Navrhnuté
riešenie má vytvoriť jednotný systém regulácie, ktorý umožní optimalizáciu funkčného využitia a
25

Územnoplánovacia dokumentácia obce Benice

NÁVRH ZADANIA

priestorového usporiadania širokej škály území nachádzajúcich sa na území obce (v priestorovo
stabilizovaných územiach, v priestoroch s nevhodne usporiadanou štruktúrou, či nevhodnou funkčnou
náplňou, v priestoroch s nevyužitým potenciálom, najmä v polohe významných kompozičných osí a
uzlov, v rozvojových územiach). Dôraz je potrebné klásť na dôsledné a efektívne využívanie
disponibilných plôch s vysokou mierou územného potenciálu, daného najmä vzťahom k ťažiskovým
verejným priestorom, k dopravným systémom a technickému vybaveniu územia.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O
 vytypovať plochy na posilnenie významu a zatraktívnenie ťažiskového priestoru centra obce,
doplnením plôch občianskej vybavenosti a zmiešaných území vybavenosti a bývania, čím
dôjde k posilneniu a vyzdvihnutiu centra obce.
 v rámci vytypovaných plôch vytvoriť podmienky pre formovanie kvalitných verejných
priestorov ako miest pre spoločenské kontakty obyvateľov, ich každodenný relax a oddych
 stvárnenie verejných priestorov a ich mierka by mali zodpovedať charakteru malého
vidieckeho sídla.
 za centrálny, ťažiskový priestor obce považovať priestor v blízkosti obecného úradu, kaštieľa
a hasičskej zbrojnice
 za podružné centrum vybavenosti považovať plochy existujúcich školských a športových
zariadení
 vytypovať plochy na doplnenie vybavenosti obce o ťažiskové verejné priestory, jednak vo
väzbe na centrálny ťažiskový priestor ako aj vo väzbe na novú zástavbu
 vytvárať podmienky pre koordináciu vidieckeho prostredia a moderného spôsobu života
 je potrebné uvažovať o väčšom zapojení zelených štruktúr do organizmu obce, pri zachovaní
prírodnej krajinnej štruktúry
 v riešení rešpektovať ustanovenia Vyhlášky MŽP SR 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.
 navrhnúť rozšírenie hranice zastavaného územia obce.

O.

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA,
SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A VÝROBY

O.1

Bývanie

Podľa výsledkov sčítania v roku 2001 bolo v obci 92 domov, z toho trvale obývaných 84 (91,3
%). Ku dňu sčítania v r. 2011 bolo na území obce Benice 106 bytových jednotiek, z toho 100 (94,3 %)
trvalo obývaných bytov. Z celkového počtu 100 trvalo obývaných bytov bolo 74 v rodinných domoch,
11 vlastných bytov v bytových domoch, a iných bytov bolo 4. Neobývaných domov bolo 8 (8,7 %).
V obci prevažujú individuálne formy bývania, hromadné formy bývania sú zastúpené len v 1
bytovom dome.
Na jeden trvale obývaný byt pripadalo v r.2011 v priemere 3,36 obyv.
Tab. č. 15 Obývané domy a byty
Trvalo obývané
Obec
Domy
domy
spolu
spolu
Z toho
súp.
rodinné
čísla
137

Benice

108

107

Trvale obývané byty
Neobýva-né
domy

Byty
spolu

0

6

spolu

Neobývané
byty

Z toho
v rodinných
domoch

113

107

0

*Tabuľka bola spracovaná s použitím údajov o počte obyvateľov a vekovej skladbe zo zdroja: obecná štatistika, 2019
Tab. č. 16 Vývoj domového a bytového fondu (SODB,2011)
Trvale obývané domy
Rok
Počet domov
Index rastu
1980
1991
2001
2011

63
72
73
98

100,0
114,3
115,9
155,6

26

Trvale obývané byty
Počet bytov

Index rastu

67
74

100,0
110,4

100

149,3
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V obci Benice prevládajú 3 izbové byty, ktoré tvoria 33,0% z celkového počtu všetkých bytov.
Pomerne veľké percentuálne zastúpenie majú však aj 3 a 5 izbové okolo 26%. Byty s 1 obytnou
miestnosťou sa v obci nenachádzajú. Záujem o bytovú výstavbu v obci pretrváva. Predpokladáme, že
v návrhovom období do roku 2040 sa bude potreba nových bytov v obci uspokojovať predovšetkým
výstavbou rodinných domov.
Obecný úrad eviduje žiadosti na výstavbu nových rodinných domov. Ročne vydá obec
priemerne 3-4 nové stavebné povolenia a skolauduje priemerne 5 nových domov. Predpokladáme, že
v návrhovom období do roku 2040 sa bude výstavba nových bytov realizovať výlučne formou
rodinných domov.
Z hľadiska nákladov na technickú infraštruktúru je najvýhodnejšou formou využitie jednak
prieluk medzi jestvujúcou zástavbou pozdĺž existujúcich komunikácií a intenzifikácia súčasných
obytných plôch, jednak plochy priamo nadväzujúce na obytné územie.
V obci sa nachádza 1 bytový dom. Obec nemá záujem o výstavbu nájomných bytov.
Pre predpokladaný počet 450 obyvateľov obce v roku 2040 a pre dosiahnutie obývanosti 2,97
obyvateľa/1 byt je do roku 2040 potrebný celkový počet 152 trvale obývaných bytov. Pri
zachovaní súčasného podielu trvale neobývaných bytov (8,7%) je potrebných v obci celkom 166
bytov, t.j. do roku 2040 je potrebné postaviť v obci približne 66 nových bytov. Na základe
predpokladu, že k cieľovému roku 2040 budú niektoré lokality len rozostavané, je v územnom pláne
potrebné pripraviť obytné plochy zväčšené o primeranú urbanistickú rezervu. Demografická krivka
v obci je stúpajúca, hlavne vďaka kladnému migračnému saldu (69 obyv./10 rokov).Geografická
poloha obce Benice, jej blízka poloha pri okresnom meste Martin ako aj dobré prírodné podmienky
majú pozitívny vplyv na jej ďalší rozvoj, hlavne obytnej a rekreačnej funkcie.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 vytypovať plochy pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby v katastrálnom území obce,
prednostne riešiť funkciu IBV na územiach Za Krčmu, Dlžiny, Sihoť, Antalovské, Od
Valčianskeho chotára, Na Rybníky, Sihoť, (Antalovské len mimo inundačného územia)
 na okrajoch vytypovaných území určených pre funkciu IBV môže byť navrhovaná aj HBV
(nízkoplodlažné bytové domy)
 pri návrhu koncepcie bývania uvažovať aj so zmiešaným rekreačno-obytným využitím bytov a
s diverzifikovanými formami obytných území
O.2

Občianska vybavenosť

O.2.1 Školstvo a výchova
 Materská škola
Nachádza sa v samostatnej budove v severnej časti obce v areáli základnej školy, je vo vlastníctve
obce. Jedná sa novú o stavbu postavenú v roku 2017 z kontajnerových modulov, ktorý umožňuje
prípadné rozšírenie objektu a tak navýšenie kapacity zariadenia. V súčasnosti má MŠ kapacitu 21
detí, ale požiadavky sú na vyšší počet. Stavebnotechnický stav objektu je čiastočne vyhovujúci.
Pozemok je plošne vyhovujúci aj pre zvýšenie kapacity škôlky.
 Základná škola
V obci sa nachádza plno organizovaná základná škola s kapacitou 450 detí, s právnou subjektivitou,
postavená v r.1963. Areál je umiestnený v severnej časti zastavaného územia obce, severne od cesty
II/519 z Príboviec – nachádzajú sa tu 3 samostatné objekty. Objekt základnej školy 1.-4. ročníka
s jedálňou, objekt 5.-9. ročníka a objekt telocvične. V areáli sa nachádza aj dopravné ihrisko a
viacúčelové ihrisko (hádzaná, volejbal, basketbal). V marci 2019 obec zrealizovala detské ihrisko pre
materskú školu.
 Stredné a vysoké školy
V obci sa nenachádzajú. Stredné školy sídlia hlavne v meste Martin, Vrútky a Turčianske Teplice,
resp. Turany a v Sučanoch. Nadregionálny význam má Lekárska fakulta so sídlom v Martine, ktorá
zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie, celoslovenský význam má Žilinská univerzita
O.2.2 Zdravotníctvo
 Zdravotné stredisko s ambulanciami lekárov
V obci Benice sa nenachádza zdravotné stredisko ani ambulancia lekára. Najbližšie je vybudované
zdravotné stredisko v obci Rakovo, ktoré slúži aj pre obyvateľov okolitých obci vrátane Beníc. V tomto
zdravotnom stredisku je zriadená ambulancia všeobecného lekára, detská ambulancia a je vytvorené
ambulancia pre dochádzanie lekárov špecialistov. Ústavnú zdravotnú starostlivosť a lekársku
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starostlivosť špecialistov zabezpečujú zdravotnícke zariadenia nachádzajúce sa v okresnom meste
Martin (polikliniky, Univerzitná nemocnica).
 Lekáreň
V obci Benice sa nenachádza lekáreň. Najbližšie je vybudované zdravotné stredisko v obci Rakovo,
ktorého súčasťou je aj lekáreň.
O.2.3

Sociálna starostlivosť
Obec v súčasnosti nezabezpečuje sociálne služby pre svojich obyvateľov. Vzhľadom na
postupné starnutie obyvateľstva bude potrebné uvažovať, v spolupráci s ostatnými obcami, o zriadení
domu s opatrovateľskou službou, resp. domu sociálnej starostlivosti s kapacitou 10 - 15 miest,
poprípade o forme sociálnej pomoci - denný stacionár pre starších spoluobčanov.
V ÚPN-O je potrebné riešiť :
 vzhľadom na nárast detí v predškolskom veku uvažovať o prístavbe, resp. dostavbe al.
nadstavbe objektu MŠ
 v areáli ZŠ vytypovať priestor pre vybudovanie atletického areálu a budúcu možnú dostavbu
školy
 vytypovať priestory pre realizáciu školského ihriska
 vytypovať priestor pre realizáciu denného stacionára pre starších spoluobčanov, resp.
komunitné centrum
O.2.4

Maloobchod
V obci sa v súčasnosti nachádza 1 maloobchodná predajňa potravinového a zmiešaného
tovaru, tento stav sa javí ako vyhovujúci.
O.2.5

Stravovanie a ubytovanie
V obci sa nachádzajú dve stravovacie zariadenia, z toho jedno s ubytovaním.

O.2.6

Pošta
Pracovisko sa nenachádza sa v obci. Tento stav sa javí ako postačujúci aj pre návrhové
obdobie.
O.2.7

Trhové miesto, trhovisko
V obci sa nachádza viacero miest na príležitostný predaj rôzneho druhu. Tento stav sa javí
ako vyhovujúci aj pre návrhové obdobie.
V ÚPN-O je potrebné riešiť :
 v návrhovom období, vzhľadom na nárast obyvateľstva, je potrebné zvážiť doplnenie
maloobchodnej siete v rámci obytného územia, resp. v nových rozvojových plochách bývania
O.3

Ostatná vybavenosť

O.3.1 Kultúra
 Miestna knižnica
V obci funguje školská knižnica s možnosťou prístupu verejnosti, o ktorú momentálne verejnosť nejaví
záujem. V knižnici je k dispozícii internet aj pre verejnosť.
 Dom Kultúry. V obci sa nenachádza. Je možné konštatovať, že v obci chýba priestor pre
konanie spoločenských a kultúrnych podujatí – čiastočne by to mohlo vyriešiť obnovenie prevádzky
Kaštieľa Benice, neskôr výstavba komunitného centra.
O.3.2

Šport
V obci sa nachádza areál Telovýchovnej jednoty Dynamo Príbovce (TJ Dynamo Príbovce). Je
tu trávnatá plocha, na ktorej sa hrá najmä futbal pre všetky vekové skupiny – prípravka, žiaci, dorast a
dospelí. Je vybudovaná aj viacúčelová plocha pre iné kolektívne športy a tenis, ktorá sa momentálne
nevyužíva. Areál v príprade potreby využíva základná škola na výučbu telocviku. Recipročne futbalisti
v zimnom období používajú telocvičňu na športovú prípravu.
V roku 2015 bolo vybudované detské ihrisko v areáli pri Turci, kde sa vykonávajú aj iné
aktivity, ako napríklad požiarne súťaže, súťaže detí, posedenie dôchodcov cez JDS Slovensko. V obci
je vybudovaná plocha s osvetlením pre zimné korčuľovanie a hokej. V lete sa táto plocha využíva na
futbal a volejbal.
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V roku 2019 bolo vybudované detské ihrisko pri materskej škole, ktoré využívajú hlavne deti
MŠ. Všetky športové plochy slúžia aj mimo obecné využitie pre všetkých návštevníkov z okolitých
obcí.
O.3.3 Administratíva
 Obecný úrad je umiestnený v centre obce, v budove spolu s pizzeriou Jagogastro s. r. o.,
priestor je kapacitne postačujúci. Priestory obecného úradu sú plošne vyhovujúce, objekt je vo
vyhovujúcom stavebnotechnickom stave, bol kolaudovaný v roku 1994.
 Zariadenie požiarnej ochrany - v obci sa nachádza požiarna zbrojnica v samostatnej budove,
postavenej v r.1925, boli na nej vymenené okná a výjazdová brána. Požiarna zbrojnica disponuje
garážou pre požiarnu techniku, ktorá v súčasnosti kapacitne a plošne nepostačuje.
O.3.4

Cintorín a dom smútku
Nachádza sa na periférii, mimo z.ú. obce na ceste lll/2162 smerom na Valču, na hranici k.ú. V
areáli cintorína sa nachádza dom smútku s kapacitou 78 miest, z toho 48 na sedenie a 30 na státie.
Je v dobrom technickom stave. V blízkosti cintorína chýba spevnená plocha pre parkovanie áut. Autá
stoja popri ceste III. triedy do Valče alebo na nespevnenej poľnej ceste. Kapacita cintorína aj domu
smútku je pre návrhové obdobie postačujúca.
V ÚPN-O je potrebné riešiť :
 vytypovať športové plochy pre rodinné športovanie – streetbal, petang, bowling, vonkajší šach,
minigolf, disc golf ap.
 vytypovať priestor pre konanie spoločenských a kultúrnych podujatí
 uvažovať s nadstavbou obecného úradu a vytvorenie viacúčelovej sály/klubovne –
komunitného centra, čím sa podporí dominantné postavenie budovy obecného úradu v rámci
obce.
 riešiť odstavné plochy pri obecnom úrade
 je potrebné vytypovať a doplniť plochy pre športové aktivity- v blízkosti rieky Turiec
 je potrebné riešiť plochy pre parkovanie pri cintoríne
 zachovať pásmo hygienickej ochrany cintorína – 50 m
 vytypovať plošnú rezervu pre rozšírenie cintorína
 do budúcnosti sa počítať s prístavbou požiarnej zbrojnice pre umožnenie parkovania väčšej
technike
O.4

Rekreácia, šport, cestovný ruch/turizmus

Obec je súčasťou turisticky atraktívneho regiónu Turiec, ktorý má veľký potenciál pre
milovníkov prírody a turistiky. Miestne danosti obce a jej katastrálneho územia umožňujú rybolov,
postupne sa aktivujú jazdecké športy a jazdecká turistika.
Rozvoj rekreačnej funkcie: prírodné krajinno-estetické a ekologické faktory celého
katastrálneho územia ako aj dobrá dostupnosť k strediskám rekreácie a turizmu medzinárodného
významu Martinské hole a Jasenská dolina, resp. nadregionálneho významu - Valčianska dolina, sú
predpokladom pre zvýšenie záujmu o využite územia ako zázemia pre služby súvisiace s cestovným
ruchom a rekreáciou.

Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :







O.5

v katastrálnom území navrhnúť sieť peších, cyklistických, hipoturistických trás, náučných a
fitnes chodníkov, lyžiarskych bežeckých tratí s oddychovými a piknikovými miestami, s
prepojením do susedných katastrálnych území, pri návrhu trás zohľadniť existujúce a
plánované trasy vyššieho významu, prechádzajúce riešeným katastrálnym územím
v území vytypovať nové multifunkčné trasy (greenways) a zapracovať do ÚPN-O, napr.

náučný chodník popri rieke Turiec

Magna Via - historická poštová cesta
preveriť možnosť vybudovania nástupného móla pre splav rieky Turiec
riešiť zapojenie vody (rieka Turiec) do organizmu sídla ako prvku oddychu a rekreácie
v rámci územia vytypovať plochy na rekreačné a oddychové aktivity obyvateľov rôznych
vekových kategórií v prijateľných dochádzkových vzdialenostiach (park s pohybovými
aktivitami pre deti aj dospelých, rekreačná zeleň s oddychovými zákutiami, ap.)
Zeleň
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O.5.1

Lesná vegetácia
V časti k.ú. sa nachádza „horička“ s náletovým borovicovým porastom, ktorá nie je vedená
ako lesná pôda.
O.5.2

Nelesná drevinová vegetácia (NDV)
V riešenom území sa nachádza solitérna a líniová NDV. Solitérna NDV zaberá 0,56 ha čo
nepredstavuje ani 1 % z celkovej rozlohy územia. Líniová NDV predstavuje 1,17% z celkovej rozlohy
(2,51 ha). Fragmenty biotopu bukových a zmiešaných bukových lesov v juhozápadnej časti obce
Benice boli zaradené do prvku SKŠ solitérna NDV. Medzi NDV patria aj brehové porasty, ktoré sa
nachádzajú na 3,8 ha z celkovej rozlohy riešeného územia. Zvyšky pôvodných lužných lesov v okolí
vodného toku Turiec sa nachádzajú v kategóriách Solitérna NDV a brehové porasty. Spolu tvorí
nelesnú drevinovú vegetáciu 6,87 ha. Plochy nelesnej drevinovej vegetácie predstavujú významný
prvok krajiny, nakoľko často vytvárajú tzv. biokoridory, umožňujúce migráciu živočíchov v území.
O.5.3 Ostatná vegetácia
Ostatné vegetácia má percentuálne zastúpenie 2,89 % a je to sprievodná vegetácia líniových
objektov.
V zastavanom území obce sa nachádzajú tieto významné krajinno-ekologické segmenty:
 gaštanová alej pri základnej škole
 parčík pred kaštieľom
 zelená plocha v centre obce v blízkosti parčíka pred kaštieľom
 rekreačno-oddychová plocha v kontakte s riekou Turiec
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 navrhnúť využitie jednotlivých plôch zelene v meste v kontexte celkového rozvoja obce
 pri návrhu krajinnej zelene vychádzať najmä z Krajinnoekologického plánu mesta
spracovaného v rámci prieskumov a rozborov ÚPN
O.6

Priemyselná výroba a malé a stredné podnikanie

V obci nie je v súčasnosti rozvinutý sekundárny sektor. Obec nemá záujem o jeho rozvoj,
vzhľadom na dostatok pracovných príležitostí v neďalekej obci Košťany nad Turcom a meste Martin,
resp. v obci Sučany. V terciárnom sektore je najväčším zamestnávateľom základná škola s počtom
zamestnancov 49. Ďalšími zamestnávateľmi sú reštaurácia Drevená Dedinka - 5 zamestnancov,
Pizzeria Jagogastro 4 - 5 zamestnancov. V obci sídli viacero fyzických osôb, právnických osôb
a živnostníkov. V k.ú. obce vykonávajú svoju činnosť aj súkromne hospodáriaci roľníci v obmedzenom
rozsahu, na vlastnej pôde.
Kapacity stravovacích zariadení budú postačovať aj pre návrhové obdobie. Zatraktívneniu
prostredia by pomohlo znovuotvorenie Kaštieľa Benice, aby mala obec priestory pre konanie rôznych
spoločenských podujatí a zároveň aj ubytovacie kapacity. V obci nie je dostatok výrobných, ani
nevýrobných služieb.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 vytvárať podmienky pre zlepšenie zamestnanosti obyvateľstva
 uvažovať s lokalizáciou drobných výrobných aktivít bez negatívneho dopadu na životné
prostredie aj v rámci existujúceho obytného územia
 v rámci návrhu novej zástavby IBV je možné v rodinných domoch uvažovať o službách
nevýrobného charakteru.
 vytvoriť podmienky zvýšenie pracovných príležitostí najmä v službách (výrobných, resp.
nevýrobných)
O.7

Poľnohospodárska výroba

Na území obce a v jej katastrálnom území nemá sídlo žiadne poľnohospodárske družstvo.
Poľnohospodársku pôdu v k. ú. obhospodarujú : Poľnohospodárske družstvo Gader so sídlom v
Blatnici a RD Valča so sídlom vo Valči, Ekologické poľnohospodárske družstvo Lehotka Rakovo. V
k.ú. sa nachádza len jeden samostatne hospodáriaci roľník, ktorý sa zaoberá chovom drobných
hospodárskych zvierat. Vzhľadom k prírodným podmienkam, polohe obce a rozvojovým prioritám
(orientácia na rekreačné aktivity a bývanie v blízkosti Martina) v návrhovom období nie je predpoklad
obnovenia intenzívnej živočíšnej výroby v obci.
V k. ú. obce sa nachádzajú ovocné sady, ktoré sa nachádzajú mimo z.ú. obce, na západnej
strane od cesty II/519.
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Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 vytvárať podmienky pre zlepšenie zamestnanosti obyvateľstva
 koordinovať záujmy rozvoja poľnohospodárskej výroby a požiadaviek na územný rozvoj a
kvalitné obytné prostredie obyvateľov
 vytvárať podmienky pre doplnkové činnosti popri poľnohospodárskej prvovýrobe
O.8

Odpadové hospodárstvo

O.8.1

Zberný dvor - zberné zariadenie na separovaný odpad
Obec nemá vybudovaný zberný dvor. Na území obce sa nachádza 1 zberné miesto s
nádobami na separovaný odpad (papier, sklo, plasty, bioodpad) pri obecnom úrade a 1 odberné
miesto v areáli základnej školy. Tento stav sa javí ako vyhovujúci aj pre návrhové obdobie. V obci sa
nachádzajú 2 malé kompostárne.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 v riešení vychádzať z VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a zohľadniť opatrenia
súvisiace so zavedením separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
 V ÚPN-O je potrebné vytypovať plochy pre umiestnenie zberných nádob v rámci nových lokalít

P.

POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRÍPADNE URČENIE
POŽIADAVIEK NA HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V súčasnosti sú v rámci katastrálneho územia obce zdrojmi plošného znečistenia:
poľnohospodárstvo, odkaliská a rozptýlené skládky, kontaminované závlahové, ale i zrážkové vody.
Zdrojmi znečistenia pôdy sú odpadové vody z chemizácie (hnojenie priemyselnými hnojivami), úniky
zo žúmp a septikov.
Zdrojom znečisťovania ovzdušia sú prevádzky priemyselnej výroby (v blízkom Martine) emitujúce do
ovzdušia znečisťujúce látky, ďalej v menšej miere lokálne kúreniská, t.j. je spaľovanie uhlia
v domových kotolniach (hlavne počas zimnej vykurovacej sezóny a zhoršených rozptylových
podmienok). Na nezanedbateľnom príspevku emisií sa podieľa aj cestná doprava na ceste II/519.
Požiadavky na riešenie
 pri požiadavkách na hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie vychádzať
z prílohy č.1 Zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení
 stanoviť zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo
vzťahu k ekologickej únosnosti územia
 navrhnúť opatrenia na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine
 navrhnúť opatrenia na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia
 zlepšiť štruktúru využitia územia návrhom plôch krajinnej a verejnej zelene
 rešpektovať pásma hygienickej ochrany vodných tokov
 rešpektovať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
 v súlade s vyhláškou MZ SR č. 524/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej
monitorovacej sieti a vyhláškou MZ SR č. 528/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
 rešpektovať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Q.

OSOBITNÉ POŽIADAVKY Z HĽADISKA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A LESNEJ PÔDY

Q.1

Orná pôda

Orná pôda je v riešenom území najviac percentuálne zastúpeným prvkom SKŠ (59,01%).
Biotopy na intenzívne obrábaných poliach majú nízku diverzitu. V katastri obce Benice sa vyskytuje
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maloplošná orná pôda. Trvalé trávne porasty sú na druhom mieste s rozlohou 50,33 ha, čo
predstavuje 23,38%. Trvalé trávne porasty predstavujú významný štruktúrny prvok krajiny.
Intenzifikáciou poľnohospodárstva v minulom období sa časť druhovo bohatých kvetnatých lúk
zmenila a ich biodiverzita a ekologická stabilita bola znížená. Znížením intenzity hnojenia sa aj
intenzifikované TTP postupne revitalizujú.
Podľa zák. č. 57/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy, je potrebné chrániť najkvalitnejšiu pôdu v katastrálnom území.
Podľa Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. v katastrálnom území Benice sú to poľnohospodárske
pôdy nasledovných BPEJ: 0702015, 0729012, 0763012, 0765012
Q.1.1



Hydromelioračné zariadenia
v k.ú. Benice sa nachádza odvodňovací kanál (evid.č.5306 178 001), ktorý bol vybudovaný
v roku 1972 o celkovej dĺžke 0,710 km v rámci stavby „OP ŠM Benice“ v správe
Hydromeliorácie, š. p.
v k.ú. Benice je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov povrchovým
rigolom neznámeho vlastníka

Q.2
Lesné hospodárstvo
 V k.ú. Benice sa nenachádza žiadna lesná pôda.
Požiadavky na riešenie v ÚPN-O :
 v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č.
245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona') pri
obstarávaní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie dbať' na ochranu PP a riadiť sa
zásadou ochrany PP podľa § 12 zákona
 v zmysle § 12 ods 1 zákona možno použiť' PP na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske
účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, v zmysle § 12 ods 2 písm.
a) zákona je ten, kto navrhuje nepoľnohospodárske použitie PP, povinný
chrániť'
najkvalitnejšiu PP v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.”) podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (ďalej len ,,BPEJ") uvedeného v osobitnom predpise (príloha 6. 2
Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z. z.)
 PP s kódom BPEJ 0702015, 0729012, 0763012, 0765012, ktorá je v k. ú. Benice chránenou
PP, navrhovať' na stavebné a iné zámery len v nevyhnutných prípadoch,
 v zmysle § 12 ods. 2 písm. c) zákona nenarušovať' ucelenosť' honov a nesťažovať'
obhospodarovanie PP nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo
vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami

investičné zámery v čo najväčšej miere situovať' v zastavanom území obce ohraničenom k 1.
1. 1990, v prielukách jestvujúcej zástavby a pozdĺž vybudovaných prístupových komunikácií
 v blízkosti poľnohospodárskeho areálu nenavrhovať žiadnu výstavbu obytného alebo
rekreačného charakteru z dôvodu zabezpečenia vhodných životných
a pracovných
podmienok občanov obce,
 dôsledky stavebných zámerov a iných návrhov na PP vyhodnotiť' v zmysle § 5 vyhl. č.
508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona, v textovej, tabuľkovej a mapovej časti v
zastavanom území aj mimo zastavané územie obce ohraničenom k 1. 1. 1990,
 v návrhu vyhodnotiť' plochy existujúcich závlah a odvodnení na základe informácie správcov
hydromelioračných zariadení
a poľnohospodárskou organizáciou obhospodarujúcou
predmetné pozemky),
 v zmysle § 14 ods 1 zákona návrhy nepoľnohospodárskeho použitia PP, ktoré by menili alebo
dopĺňali schválený UPN-O, spracovávať' až použití plôch, navrhnutých na konkrétny
stavebný alebo iný zámer v rámci UPN-O.
 pri spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie a realizácie výstavby rešpektovať
odvodňovací kanál, vrátane jeho 5 m ochranného pásma od brehovej čiary kanála
 prípadné križovanie plánovaných inžinierskych sietí a komunikácií s odvodňovacím kanálom
navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných
zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983“
 prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do odvodňovacieho kanála je nutné
konzultovať so zástupcom Odboru správy a prevádzky HMZ
 na poľnohospodársku produkciu využívať územia Pod Hájom, U Duba, Horné Nivy, Dolné
Nivy
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na poľnohospodárske účely využívať aj územia Pažite, Kúty, Štepnica, Veľká lúka, ktoré sú v
inundačnom pásme

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE VYMEDZENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA OBCE, KTORÉ
JE POTREBNÉ RIEŠIŤ ÚZEMNÝM PLÁNOM ZÓNY

V prípade potreby v návrhu ÚPN - O určiť územia, ktorých riešenie bude potrebné následne
po schválení ÚPN obce spodrobniť vypracovaním územného plánu zóny.
Na riešenie formou ÚPN Z navrhnúť predovšetkým vybrané územia:
 so špecifickými hodnotami prostredia, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu
 nových rozvojových lokalít, s dôrazom na územia s komplikovanou štruktúrou vlastníckych
vzťahov
 v zastavanom území obce, navrhované na intenzifikáciu príp. Zmenu funkčného využitia, s
predpokladom koordinácie širokej škály záujmov v území

S.

POŽIADAVKY NA URČENIE REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Požiadavky na reguláciu územného rozvoja obce Benice budú spracované v súlade s §13
zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a §12 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z..
Pre účely regulácie členiť súčasné zastavané územie i novonavrhované plochy na urbanistické bloky,
ktoré predstavujú základnú jednotku pre stanovenie možností využitia územia spolu so základnými
hmotovo-priestorovými charakteristikami. V záujme identifikovateľnosti regulatívov budúceho využitia
jednotlivých častí územia obce rozdeliť súčasné a perspektívne zastavané územie do urbanistických
blokov, z ktorých každý bude jednoznačne určený:
- hranicou
- základnou charakteristikou (funkčné využitie, intenzita využitia)
Základnou charakteristikou urbanistického bloku je jeho možné funkčné využitie a miera intenzity jeho
využitia. V regulatívoch možností funkčného využitia definovať spôsoby využitia pozemkov v členení
na prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch. Stanoviť tak rozsah činností, pre
jednotlivé priestory tak, aby sa vytváralo hodnotné prostredie a vylúčilo znehodnocovanie obytného
prostredia, prípadne zabránilo vzájomnému obmedzovaniu rozdielnym a konfliktným užívaním
susediacich pozemkov.
Intenzitu využitia navrhnúť v územnom pláne s podrobnosťou pre urbanistický blok tak, aby jej
aplikáciou bolo možné usmerňovať výstavbu v súlade s požiadavkami na racionálne využitie územia a
zároveň pri zachovaní kvalitatívnych charakteristík prostredia.
Intenzitu využitia regulovať stanovením koeficientu zastavanosti, ako určujúcim ukazovateľom pre
pomer zastavaných a nezastavaných plôch pozemkov, a stanovením výškovej hladiny pre zástavbu v
bloku.
V územnoplánovacej dokumentácii je potrebné ďalej určiť zásady a regulatívy pre:
 usporiadanie verejného občianskeho, dopravného a technického vybavenia
 ochranu kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov
 ochranu prírody a využívanie prírodných zdrojov
 starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny, vrátane plôch zelene
Územný plán vymedzí :
 hranice zastavaného územia
 plochy pre verejnoprospešné stavby
 plochy pre vykonanie asanácie.

T.

POŽIADAVKY NA VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

V súlade s návrhom rozvoja funkčných zložiek mesta navrhnúť a územne vymedziť
verejnoprospešné stavby v súlade s platnými právnymi predpismi. Verejnoprospešné stavby je
potrebné vymedziť v členení podľa ich funkčnej charakteristiky.

U.

POŽIADAVKY NA ROZSAH A ÚPRAVU DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
OBCE
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NÁVRH ZADANIA

Územný plán obce je potrebné spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi – zákon
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii. ÚPN obce Benice spracovať v textovej, tabuľkovej a grafickej časti pre riešené územie,
ktorým je administratívnosprávne územie obce.
Rozsah a obsah textovej a grafickej časti spracovať v súlade s §12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
Textovú časť spracovať v členení:
1.
2.
3.
4.

Základné údaje,
Riešenie územného plánu,
Doplňujúce údaje,
Dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii
o prerokúvaní,

Riešenie územného plánu bude obsahovať :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vymedzenie riešeného územia,
Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu,
Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce,
Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie obce do systému
osídlenia,
Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania,
Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, najmä
obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia vrátane
určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania,
Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby
a rekreácie,
Vymedzenie zastavaného územia obce,
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov,
Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami,
Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
a ekostabilizačných opatrení,
Návrh verejného dopravného a technického vybavenia,
Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenia z hľadiska
predpokladaných vplyvov na životné prostredie,
Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov,
Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, napr. záplavové územie, územie
znehodnotené ťažbou,
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP,
Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických,
sociálnych a územno-technických dôsledkov,
Návrh záväznej časti
(obsah bude vypracovaný v zmysle ods.6, vyhlášky
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie č.55/2001 z.z.)

Grafickú časť spracovať v členení výkresov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výkres širších vzťahov,
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými
stavbami,
Výkres verejného dopravného vybavenia,
Výkresy verejného technického vybavenia obce, obsahujúci
najmä návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva, energetiky,
telekomunikácií, informačných sietí a ich zariadení,
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES,
Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov
na PP a LP

M 1:50 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000

Ako podklad pre vydanie všeobecne záväzného nariadenia mesta samostatne spracovať
záväznú časť územného plánu obce s regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využitia
územia a zoznamom verejnoprospešných stavieb.
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