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A: TEXTOVÁ  ČASŤ

A.1 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie formou územného plánu pre obec (ÚPN-O) Nové Sady obstarala Obec Nové Sady.
Spracovateľom dokumentácie ÚPN-O je  Ing.arch. Ján Valek Nitra, Hanulova 36.
Súčasťou spracovaného územného plánu obce je aj vyhodnotenie predpokladaného záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) pre nové navrhované urbanistické riešenie obce (nové lokality zástavby) v rámci intravilánu i mimo zastavaného územia obce.
Vyhodnotenie PPF má textovú, tabuľkovú a grafickú časť. Tabuľková časť je súčasťou textovej časti. Grafická časť je spracovaná v M 1:5000, kde sú vykreslené riešené plochy na dotknutých parcelách v jednotlivých lokalitách v rámci intravilánu i mimo zastavaného územia obce. 
Záväznými podkladmi pre vyhodnotenie záberu sú:
	údaje o jednotlivých dotknutých parcelách v riešených  lokalitách

hranica zastavaného územia k 1.1.1990
mapové podklady so zakreslenými bonitovanými pôdnoekologickými  jednotkami 
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zmena zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmena a doplnenie niektorých zákonov.

A.2 Charakteristika územia a pôdneho fondu

Chotár obce Nové Sady sa rozprestiera v Podunajskej nížine – celok Podunajská pahorkatina v údoliach a kopcoch na juhozápadnom okraji podcelku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny
 (Nitrianska tabuľa) v rámci oddielu Bojnianska pahorkatina. 
Z veľkej časti tvorí tento odlesnený pahorkatinový chotár oráčinová pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim poľnohospodárskym využitím.
 Väčšinu katastra obce pokrývajú spraše a sprašové hliny s hrúbkou 5 až 10 m, ktoré ležia na starších horninách. Pôdotvorný substrát tvorený sprašami a sprašovými hlinami spôsobuje, že väčšinu poľnohospodárskeho pôdneho fondu v chotári obce tvoria produkčné hnedozeme a miestami nivné pôdy.
 Z hľadiska pôdnych druhov a zrnitostnej štruktúry sú to najmä hlinité pôdy náchylné na eróziu.
Z hľadiska kontaminácie rizikovými prvkami sú to pôdy relatívne čisté s podlimitnými hodnotami
(monitorovacia sonda znečistenia pôdy v Rišňovciach).
 V katastrálnom území obce Nové Sady sa lesné pozemky a lesný porast dnes nachádzajú v celkovej výmere 88,1616 ha najmä v lokalite Kňažský háj pri ceste III./513018 Nové Sady – Šurianky, v severozápadnej časti katastra nad miestnou časťou Ceroviny a v lokalite Dubina pri miestnej časti Kotrbál. Spravovateľom sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica OZ Palárikovo.
Brehy Radošinky a Kotrbálskeho potoka miestami pokrývajú pobrežné krovinné vrbiny nížinné s jelšou, topoľom, agátom bielym a javorom jaseňolistým.
TTP sa nachádzali predovšetkým na nivách potokov. Kolektivizácia poľnohospodárstva v polovici 20. storočia znamenala definitívny zánik lúk a pasienkov, ktoré boli premenené na polia. 
V minulosti boli v chotári rozšírené i rozsiahle vinice, v súčasnosti sa vinice v katastri Nových Sadov nachádzajú iba na malých plochách v rámci prídomových záhrad. 
 Kataster Nových Sadov  v severojužnom smere pretína úvalinová dolina riečky Radošinky, čo je vodohospodársky významný regulovaný vodný tok, ktorý tvorí pravostranný prítok rieky Nitra. 
Okrem toho sa v katastri obce nachádzajú ešte drobné vodné toky - potok Kotrbál, Trhovišský potok a potok Sila.
Správcom vodných tokov je Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu š.p., závod Nitra. 
Systémové závlahy v chotári obce nie sú vybudované. Do katastra obce zasahuje Čábsky
odvodňovací kanál č. 5206 147 004, ktorý bol vybudovaný v roku 1983 o celkovej dĺžke 0,500 km v rámci stavby Odvodnenie pozemkov Nové Sady, ktorý je v správe š.p. Hydromeliorácie a ktorý treba v územnom pláne rešpektovať vrátane ochranného pásma 5,0 m od brehovej čiary.
V katastri obce je vybudované aj detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom, ktoré je v správe poľnohospodárskeho subjektu PD DEVIO.

Obec Nové Sady sa nachádza v severozápadnej časti okresu Nitra a od tejto  vyššej urbanizačnej jednotky je komunikačne vzdialená cca 16 km. 
Zemepisná poloha obce je určená súradnicami 48o25´ severnej šírky, 17o58´ východnej dĺžky.  
Z klimatologického hľadiska zaraďujeme obec Nové Sady do teplej klimatickej oblasti,  podoblasti mierne vlhkej, okrsku teplom, mierne vlhkom s chladnou zimou a dlhým slnečným svitom. 
Nové Sady sú súčasťou teplej klimatickej oblasti, ktorá je vymedzená počtom 50 a viac letných dní v roku (denné maximum nad 25 oC). Priemerné ročné teploty sa pohybujú v rozpätí 9,00 - 9,9 oC. (ročný priemer dosahuje cca 9,3 oC). Ročný úhrn zrážok je v rozmedzí 650 až 700 mm. Snehová pokrývka spravidla neprekračuje výšku 20 cm, pričom sneh sa tu udrží približne 40 dní.   
Prevažne teplá nížinná klíma s miernou inverziou teplôt, suchá až mierne suchá, pozitívne ovpylvňuje agrárne využitie krajiny tohto územia. 
Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí cca 145 m n.m. (riečka Radošinka pri opustení k.ú.) až po 234 m n.m. (lokalita Golgoty v miestnej časti Ceroviny na hranici k.ú. Lukáčovce). Stred obce má výšku 168 m n.m.
Komunikačne je obec napojená na regionálnu cestu III./513016 Čakajovce – Veľké Ripňany, 
z ktorej odbočujú cesty III./513018 Nové Sady – Šurianky a III./513027 Nové Sady – Ceroviny.
Stredom obce prechádza cesta III./č.513018 Nové Sady – Sila - Čab.
Cez obec Nové Sady prechádza popri vodnom toku Radošinka regionálna železničná trať 
č. 142 Zbehy - Radošina.
Zastavaná časť územia obce Nové Sady nie je kompaktná a kontinuálne previazaná. Dôvodom je skutočnosť, že obec vznikla postupným spojením štyroch samostatných  obytných častí :
	staré pôvodné Nové Sady (Ašakert) tvorila zástavba pozdĺž riečky Radošinka a centrum obce s kaštieľom, obchodom a školou

severozápadným smerom na obec Dolné Trhovište (okres Hlohovec) sa postupne nachádzajú dve samostatné osady Kotrbál a Ceroviny
v priamom dotyku s Novými Sadmi (v južnej časti) sa nachádza samostatná časť obce s názvom Sila (pôvodná súčasť obce Čab-Sila)
 Rozloha katastrálneho územia obce Nové Sady predstavuje	 1 747,4918 ha, z toho je :
	- časť Sila				    376,2623 ha
	- časť Nové Sady + Kotrbál + Ceroviny	 1 371,2295 ha,
Intravilán  (zastavané územie) obce celkom		    148,4146 ha, z toho je :
	- časť Sila				      34,0700 ha
	- časť Nové Sady + Kotrbál + Ceroviny	    114,3446 ha
Extravilán obce celkom				 1 599,0772 ha, z toho je :
	- časť Sila				    342,1923 ha
	- časť Nové Sady + Kotrbál + Ceroviny	 1 256,8849 ha

Podľa údajov správy katastra sa v katastrálnom území k dátumu 22.08.2008 nachádzajú nasledovné druhy pozemkov: 
Druh pozemku	        k.ú. Sila                       k.ú. Nové Sady                    Celkom      
Orná pôda		   321,6082 ha	1 143,8300 ha	1 465,4382 ha
Vinice		         ---		       0,0436 ha	       0,0436 ha
Záhrady		       9,3698 ha	     37,4982 ha	     46,8680 ha
TTP		       0,6654 ha	     11,0595 ha	     11,7249 ha
Lesné pozemky	     14,0753 ha	     74,0863 ha	     88,1616 ha
Vodné plochy	       2,5327 ha	     10,4887 ha	     13,0214 ha
Zast.plochy		     22,9160 ha	     86,3688 ha	   109,2848 ha  
Ostatné plochy	       5,0949 ha	       7,8544 ha	     12,9493 ha 
________________________________________________________________________ 
spolu		   376,2623 ha	1 371,2295 ha	1 747,4918 ha

Katastrálne územie obce má všeobecne priaznivé podmienky pre rozvoj rastlinnej i živočíšnej výroby. Intenzita poľnohospodárskeho využitia územia je pomerne veľká - 83,9% ornej pôdy z výmery katastra. 
Naopak ekologická kvalita priestorovej štruktúry katastrálneho územia obce Nové Sady je hodnotená ako pomerne nízka najmä preto, že najbližšie prirodzené okolie obce bolo  sústavnou aktivitou človeka v riešenom území zčasti zničené a nahradené intenzívnymi poľnými kultúrami.  
Pri ekologickom hodnotení územia vysoký podiel ornej pôdy v celkovej krajinnej štruktúre je negatívnym krajinotvorným prvkom, pôsobí ako negatívny faktor, preto je zvlášť dôležité jej celkové priestorové usporiadanie. Tu sa ako hlavný nedostatok  prejavuje chýbajúca stromová a krovinatá vegetácia v tejto časti chotára.
Z uvedených príčin navrhujeme zceliť a zkompaktniť hranicu zastavaného územia obce      (lokality č.2b, 5, 8b, 28, 29, 31 a č.37b v časti Sila) a zvýšiť ekologickú stabilitu územia  formou cieleného budovania okrasnej parkovej zelene (lokality č.21a,21b, 24 a č.34 v časti Kotrbál) a ochrannej izolačnej zelene (lokalita č.36 - Ceroviny, č.50 - na Funcíne), resp. formou ozelenenia plôch nelesnou drevinnou vegetáciou v rámci navrhovaných funkčných zmien v obci (lokality č.20, 22 a č.47 v časti Sila). 
Pri ochrane poľnohospodárskej pôdy je potrebné vychádzať zo zákona č.220/2004 Z.z. O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Chránený poľnohospodársky pôdny fond sa vzťahuje na územné časti vymedzené produkčným pôdnym fondom - najlepššie BPJ v území (pôdy na ktorých boli realizované hydromeliorácie). Tieto územia sú v zmysle spomínaného zákona zvlášť chránené.

Poľnohospodárska veľkovýroba
 Po rozpade pôvodného zlúčeného JRD 9.mája Nové Sady prebralo všetky aktivity týkajúce sa poľnohospodárstva novovzniknuté Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady s.r.o., ktoré spravuje všetky  hospodárske dvory a veľkú časť obrábanej pôdy (hospodári na výmere 4 650 ha pôdy) a svoje administratívne sídlo (prevádzkovú budovu) má umiestnené v časti Kiškerť za pôvodným kaštieľom.
V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava hlavne na výrobu hustosiatych obilovín. V živočíšnej výrobe sa orientuje hlavne na chov hovädzieho dobytka so zameraním na produkciu mlieka. 
Zameranie hlavných činností	-  rastlinná a živočíšna poľnohospodárska prvovýroba
Počet výrobných areálov		-  viacero, z toho tri v obci Nové Sady 	
Počet chovaných zvierat		-  hovädzí dobytok 	460 ks dvor Sila
					700 ks dvor Ceroviny
			-  ošípané		400 ks dvor Sila
Závlahové hospodárstvo		-  neexistuje
Počet zamestnancov		-  nezistený
Zdroj tepla 			-  vlastné plynové kotolne
Rozsiahle výrobné areáli firmy (bývalé PD) sa nachádzajú okrajoch zastavaného územia obce a
sú sústredené v troch pôvodných areáloch družstva v časti obce Ceroviny, Sila i Nové Sady.
Hospodárske dvory tvoria okrem administratívnej budovy aj maštale pre chov hovädzieho dobytka, sociálne zariadenia, skladové hospodárstvo, sušiarne a pod.. Stavebno-technická kvalita objektov  je rôznorodá, niektoré objekty (maštale, staré objekty skladov apod.) sú v horšom stave, niektoré sú naopak novovybudované.
Celkové využitie areálov má aj rezervy najmä vo využití celej nezastavanej plochy územia.
Vzhľadom na svoju tradíciu a podnikateľskú progresivitu sú jednotlivé areály PD Devio ponechané i naďalej na účely poľnohospodárskej veľkovýroby. 
Napriek tomu navrhujeme niektoré časti areálov PD vzhľadom na ich veľkosť a polohu (obytná zóna v dotyku) na prípadnú zmenu funkčného využitia. 
Výhľadovo sa tu totiž nachádza potenciálna plošná rezerva pre nové aktivity firmy, resp. obce, najmä v oblasti logistiky, skladovania, distribúcie a pod. 

Okrem toho v katastri obce hospodári na výmere 15,22 ha pôdy súkromná firma SLAVMAR s.r.o.
z Nitry, ktorá sa zaoberá pestovaním špeciálnej kultúrnej bazy a hospodári na výmere 15,22 ha pôdy. 
Zameranie hlavných činností	-  rastlinná poľnohospodárska prvovýroba
Počet výrobných areálov		-  žiadny	
Závlahové hospodárstvo		-  neexistuje
Počet zamestnancov		-  nezistený
Súkromne hospodáriaci roľníci
V Nových Sadoch SHR legislatívne evidovaní nehospodária.

Lesné hospodárstvo
Lesný pôdny fond tvoria dnes lesné pozemky a lesný porast o výmere 88,1616 ha (Nové Sady 74,0863, Sila 14,0753), čo je plocha zaberajúca cca 5,0% plochy katastra obce.
Ucelené plochy lesného porastu sa nachádzajú najmä v lokalite Kňažský háj pri ceste III./513018 Nové Sady – Šurianky, v severozápadnej časti katastra nad miestnou časťou Ceroviny a v lokalite Dubina pri miestnej časti Kotrbál. Pri malých vodných tokoch sa miestami nachádzajú útržkovité plochy teplomilných dúbrav s hrabom. 
Spravovateľom sú Lesy SR š.p. Banská Bystrica OZ Palárikovo. Na území obce nemajú žiadne špecifické aktivity okrem lesohospodárskych. Požadujú však rešpektovať ochranné pásma LP 

Zastúpenie jednotlivých bonitovaných pôdnoekologických jednotiek:

číslo BPEJ     bonitná skupina	hlavná pôdna jednotka
0119002	 -1-          lužné pôdy karbonátové a na karbonátových sedimentoch  - stredne ťažké 
0139002       -2-          černozeme a černozeme degradované na sprašiach  -  stredne ťažké
0144002	 -3-          hnedozeme a hnedozeme illimerizované na sprašiach  -  stredne ťažké
0138202       -5-          erodované černozeme, karbonátové na sprašiach  -  stredne ťažké
0138402       -5-          erodované černozeme, karbonátové na sprašiach  -  stredne ťažké
0128004	 -6-          lužné pôdy glejové na aluviálnych sedimentoch  - veľmi ťažké 
0147202       -6-          erodované hnedozeme  -  stredne ťažké
0147402       -6-          erodované hnedozeme  -  stredne ťažké
0194002       -8-          glejové pôdy   -   stredne ťažké až ťažké

Uvedené sú všetky BPEJ zakreslené na  mapovom podklade vyhodnotenia PPF.
Na základe uvedených HPJ zaraďujeme pôdy podľa produkčnej schopnosti (produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd) nasledovne:

skupina					zaradenie BPEJ                             
1 = vysoko produkčné pôdy			0119002
2 = veľmi produkčné pôdy				0139002
3 = produkčné pôdy				0144002
4 = stredne produkčné pôdy				--
5 = menej produkčné pôdy				0138202, 0138402
6 = málo produkčné pôdy				0128004, 0147202, 0147402
7 = veľmi málo produkčné pôdy			--
8 = pôdy menej vhodné pre poľnohospodársku výrobu	0194002
9 = pôdy nevhodné pre poľnohospodársku výrobu		--

Hodnotenie lokalít navrhovanej novej výstavby z hľadiska prírodných podmienok a zásahov do územia sa prevádza iba mimo zastavaného územia obce. Je potrebné uviesť, že v navrhovaných lokalitách nie sú vybudované žiadne závlahové a odvodňovacie zariadenia.

A.3 Odôvodnenie navrhovaného riešenia hodnotených lokalít
                   Riešené územie obce Nové Sady predstavuje tak zastavané územie obce (intravilán) ako i aj plochy mimo zastavaného územia obce v rámci katastra (extravilán). Ustupuje sa tak od doterajších praktík - samostatného čiastkového riešenia územia. Pristupuje sa ku komplexnému chápaniu chotára s cieľom dosiahnuť komplexný krajinnoekologický rozvoj, ktorý je dlhodobý a otvorený, čiže je ho možné postupne dopĺňať a zveľaďovať riešením ďalších čiastkových úloh.
Preto sa predkladaná územnoplánovacia dokumentácia zaoberá:
-     priamym previazaním zastavaného územia s extravilánom so  stanovením hranice zastavaného 
      územia obce k 1.01.1990 ako i územného rozvoja obce a navrhovaným rozšírením  hranice 
      zastavaného územia obce 
-     ozelenenie poľnohospodárskej krajiny prostredníctvom riešenia  miestneho územného systému 
      ekologickej stability s  rešpektovaním všetkých prírodných daností v území
Je potrené uviesť, že navrhované nové funkčné využitie územia sa dotýka hlavne riešenia v zastavanom území obce. Tieto lokality sa nevyhodnocujú jednotlivo, ale ako celok. 
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch.
Pre vyhodnotenie záberu PPF sa vyhodnocujú lokality mimo zastavaného územia a vyjadruje sa k nim príslušný územný orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu  (podľa Zákona č. 220/2004 Zb.). 
V priebehu riešenia ÚPN-O bol obstarávateľovi predložený alternatívny návrh využitia jednotlivých lokalít, dohodnuté závery sú premietnuté v dokumentácii. 
Alternatívu riešenia lokalít na najlepšej pôde (skup.1-4) tvorí tzv. nultý variant  = skutkový stav.

Zdôvodnenie návrhov v hraniciach zastavaného územia obce
Možnosti pre ďalší rozvoj bývania sú v terajšej hranici zastavaného územia obce stanovenej k 1.1.1990 (intraviláne) dostatočné. 
Vzhľadom ku spoločenským zmenám a trhovému spôsobu hospodárenia riešenie neuvažuje so striktnou etapizáciou výstavby. 
Postup výstavby bude ovplyvnený majetko-právnym vysporiadaním pozemkov a existenciou hygienických ochranných pásiem.
Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery a preluky voľných nezastavaných stavebných pozemkov roztrúsených v obci, ktorých je celkom  evidovaných 35 ks, z toho  :
a.) miestna časť Nové Sady	          1  -  parcela č.1022/199
					2   -  parcela č.1021/109
					3   -  parcela č.1021/107
					4   -  parcela č.1021/15
					5   -  parcela č.1021/79 – 1/2		1120 m2	
			 		6   -  parcela č.  342/2		
					7   -  parcela č.  338/2			  800 m2	
					8   -  parcela č.  338/1			1181 m2
					9   -  parcela č.1028/2
					10 -  parcela č.  116/2, 350/10
					11 -  parcela č.  124/1, 4/2
					12 -  parcela č.  125, 126
					13 -  parcela č.  133
			 		14 -  parcela č.1145			  842 m2
					15 -  parcela č.1146/3			1007 m2
					16 -  parcela č.1147			1083 m2
					17 -  parcela č.  227              		1057 m2
									spolu     15692 m2 

b.) miestna časť Kotrbál		18 -  parcela č.1431/31			  668 m2
					19 -  parcela č.1431/8 – 1/3		1837 m2
					20 -  parcela č.1431/8 – 1/3		1837 m2
			 		21 -  parcela č.1431/8 – 1/3		1838 m2
					22 -  parcela č.1431/5			1391 m2
					23 -  parcela č.1431/4 – 1/2		1113 m2
					24 -  parcela č.1431/4 – 1/2  		1114 m2
									spolu	9798 m2

c.) miestna časť Sila			25 -  parcela č.  277/6, 277/7,277/8								26 -  parcela č.  277/6, 277/7,277/8 
					27 -  parcela č.  277/6, 277/7,277/8 
			 		28 -  parcela č.1005/13			  794 m2	
					29 -  parcela č.  960/4			  896 m2
					30 -  parcela č.  960/1			1016 m2
					31 -  parcela č.
					32 -  parcela č.
					33 -  parcela č.  893			1060 m2
					34 -  parcela č.  886/2			1101 m2	
					35 -  parcela č.  881/1  	           	 950  m2
									spolu     10060 m2

								celkom            35550 m2
Do 1.etapy výstavby okrem toho doporučujeme zahrnúť zastavanie plôch a stavebných pozemkov, ktoré sú vybavené prístupovými komunikáciami a inžinierskymi sieťami.

ÚPN-O prioritne navrhuje začať s lokalitami :  
v časti Nové Sady	č.1     -  pozdĺž cesty smerom na Kotrbál 
			č.3     -  v centre obce
			č.4     -  za záhradami v lokalite Fortňa  
			č.6     -  pri ceste III/513016
v časti Sila 		č.37a -  za záhradami v lokalite Na brehoch
			č.39   -  pri cintoríne
						  ................................................  celkom  69 RD
V ďalšej etape je to zástavba voľných väčších plôch pri jestvujúcich komunikáciách v  hraniciach   
zastavaného územia obce v miestnej časti Sila     
			lokalita č. 38  -  v centre 
			lokalita č. 41  -	pri ceste smerom na Čab	
						   ...............................................  celkom  24 RD
Až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy nadmerných záhrad s cieľom zhutniť jestvujúcu štruktúru obytnej zóny obce, kde sú ďalšie možnosti pre novú IBV v lokalitách po obvode hranice zastavaného územia obce k 1.01.1990 : 
v časti Nové Sady        lokalita č.2a      -   nová ulica pri evanjelickom cintoríne             
                                    lokalita č.8a      -   nová ulica pri futbalovom ihrisku 
v časti Sila 		lokalita č.40      -   v bývalej rokline
			lokalita č.42      -   pri rieke     .........................................  celkom  55 RD

Plošné možnosti pre prípadnú výstavbu obecných nájomných, resp. sociálnych bytov formou  hromadnej málopodlažnej bytovej výstavby – HBV sa nachádzajú 
v časti Nové Sady  v severozápadnej časti zastavaného územia popri riečke Radošinka
			lokality č. 13, 14, 15   
 v časti Sila  v centre     lokalita č. 44                       .............................................   celkom 112 b.j. 

Ďalšie možnosti pre rozvoj v zastavanom území obce podľa jednotlivých funkcií :
v časti Nové Sady 
Č.16   -  dom opatrovateľskej služby – denný stacionár			
Č.17   -  PLOCHY PRE OBČ.VYBAVENOSŤ + služby			       		
č.18   -  kultúrno-vzdelávacie informačné centrum			
č.19   -  telocvičňa + viacúčelové ihrisko pri zš				
č.20   -  verejný park + detské ihriská						
č.21A -  rekonštrukcia parku – verejná zeleň 		
č.22   -  detské ihriská +  verejný park 						
č.23   -  pietne miesto – židovský cintorín					
č.24   -  oddychová zeleň – verejný park 					
č.25   -  umelá vodná nádrž – protipovodňové zariadenie			
č.26   -  rozšírenie evanjelického cintorína					
č.30B -  REKONŠTRUKCIA MOSTU CEZ POTOK KOTRBÁL  				 
Č.31A -  PLOCHY pre PODNIKATEĽSKÉ služby 		

v niestnej časti Kotrbál + Ceroviny	
Č.34   -  verejný park + detské ihriská						
Č.35   -  TURISTICKO-REKREAČNÁ  ODDYCHOVÁ ZÓNA Ceroviny		          
Č.36   -  OCHRANNÁ izolačná ZELEŇ						
									
v miestnej časti SILA	      
Č.45   -  PLOCHY PRE OBČ.VYBAVENOSŤ + služby					
č.46   -  športový areál +  detské ihriská					
č.47   -  verejný park 								

Zdôvodnenie návrhov na rozšírenie hraníc zastavaného územia obce
Plošná rezerva pre bytovú zástavbu na plochách mimo terajšej hranice zastavaného územia obce  k 1.01.1990 (návrh na rozšírenie hranice zastavaného územia obce)

v časti Nové Sady	lokalita č.2b    -   nová ulica pri evanjelickom kostole 
	lokalita č. 5     -   Fortňa
	lokalita č.8b    -   pri športovom areáli
v časti Sila		           lokalita č.37b  -   Na brehoch	
						 ............................................... celkom  58 RD
je navrhovaná na základe požiadavky OcÚ za účelom obojstranne využiť nové navrhované obecné komunikácie a zároveň zceliť a zkompaktniť terajšiu hranicu zastavaného územia obce.     

Ďalšie navrhované rozšírenie terajšej hranice zastavaného územia obce predstavuju potrebné nové plochy určené pre nasledovné funkcie a účely :

v časti Nové Sady 	
č.21b -  rekonštrukcia parku – verejná zeleň 					
č.28   -  rozšírenie cintorína na Funcíne
č.29   -	 rozšírenie športového areálu				
č.30a -  prístupová cesta k športovému areálu  				 
Č.31b -  PLOCHY pre PODNIKATEĽSKÉ služby 		
č.33   -  plochy nezávadnej výroby a priemyslu

v miestnej časti SILA	
Č.48   -  skládka bioodpadu						
Č.49   -  cestné prepojenie v centre 		          
Č.50   -  OCHRANNÁ izolačná ZELEŇ						
								
 Ako územná rezerva a výhľad pre bytovú výstavbu po roku 2030 je uvažované prípadné nasledovné rozšírenie zastavaného územia obce :
-   zastavanie novej ulice za severovýchodnými záhradami v časti Fortňa (lokalita č.7) 
-   vybudovanie celej novej obytnej štvrte PD Devio (lokalita č.9) 
-   súvislé prepojenie zástavby so susednou obcou Čab (lokality č.10, 11)
-   vybudovanie novej ulice za severozápadnými záhradami v časti Kiškerť (lokalita č.12)
-   druhostranné zastavanie jestvujúcej cesty do miestnej časti Sila (lokalita č.43)

A.4 Charakteristika navrhnutých lokalít 
Dokumentácia ÚPN-O Nové Sady rieši nové funkčné využitie územia na obdobie 10-20 rokov, a to hlavne v oblasti bývania, ale i technickej a občianskej vybavenosti ako i zariadení podporujúce rozvoj výroby a turizmu v obci a regióne. 
Z tohto pohľadu ÚPN-O predkladá a vymedzuje v katastrálnom území a zastavanom území obce 

-        jestvujúce prieluky a voľné pozemky v počte
			- Nové Sady	17 ks     	       1,567	                       
			- Kotrbál		  7 ks	       0,982
			- Sila		11 ks	       1,006
				spolu 	35 ks	       3,555 HA

-        56 ks potenciálnych plôch,  lokalít na riešenie a  zmenu fukčného využitia 
	        z toho sú v zastavanom území obce (intraviláne)     
a.)  v časti Nové Sady   - lokality č.1, 2A, 3, 4A, 4B, 6, 8A, 13 - 21A, 22 – 26, 31A + VoľNé POZEMKY 
b.)  v časti Kotrbál + Ceroviny  -  lokality č.34, 35, 36       + VoľNé POZEMKY v časti Kotrbál 
 c.)  v časti Sila              - lokality č.37A, 38 – 42, 44 - 47  + VoľNé POZEMKY v časti Sila      
     		mimo hranice zastavaného územia obce (extraviláne)        
a.)  v časti Nové Sady   - lokality č. 2B, 5, 7, 8B, 9, 10, 11, 12, 21B, 27 – 30, 31B - 33 
b.)  v časti Sila              - lokality č. 37B, 43, 48, 49, 50 

Nové sady
č.  1   -  IBV   - kotrbál		  	  			22 RD		2,733 HA
č.  2a -  IBV   - pod evanjelickým cintorínom – intravilán 	21 RD		1,817		 
č.  2b -  IBV   - pod evanjelickým cintorínom – extravilán 	12 RD		0,720
č.  3   -  IBV   - centrum		 		  	 	 5 RD	 	0,395		 
č.  4a -  IBV   - fortňa - INTRAVILáN		   		  8 rd		0,485
č.  4b -  IBV   - fortňa - INTRAVILÁN		   		16 rd		1,908		
č.  5   -  IBV   - Fortňa - EXTRAVILÁN			               32 rd		2,194
č.  6   -  IBV   - pri ceste			  	  	  5 rd		0,348		
č.  7   -  IBV   - fortňa				-  rezerva po r.2030	  	           
č.  8a -  IBV   - pri ihrisku – intravilán			10 RD		0,987
č.  8b -  ibv   - pri ihrisku – extravilán			11 rd		1,043
č.  9   -  ibv   - na záhumní			-  rezerva po r.2030		
č.10   -  ibv   - pri pd				-  rezerva po r.2030
č.11   -  ibv   - pri pd				-  rezerva po r.2030
č.12   -  ibv   - kišKert				-  rezerva po r.2030
č.13   -  hbv - bytový dom pri Škole 				16 b.j.		0,325   		
č.14   -  HBV - bytové domy pri parku	                  	        2 x 16 b.j.		0,385	  	
č.15   -  HBV - bytové domy pri AB Devio	      	        2 x 16 b.j.  		0,324	 	
Č.16   -  dom opatrovateľskej služby – denný stacionár			0,200
Č.17   -  PLOCHY PRE OBČ.VYBAVENOSŤ + služby			     	0,602
č.18   -  kultúrno-vzdelávacie informačné centrum			0,261
č.19   -  telocvičňa + viacúčelové ihrisko pri zš				0,728
č.20   -  verejný park + detské ihriská					0,320
č.21A -  rekonštrukcia parku – verejná zeleň – intravilán 		0,690
č.21b -  rekonštrukcia parku – verejná zeleň – extravilán 		0,809
č.22   -  detské ihriská +  verejný park 					0,113
č.23   -  pietne miesto – židovský cintorín					0,150
č.24   -  oddychová zeleň – verejný park 					0,700
č.25   -  umelá vodná nádrž – protipovodňové zariadenie			0,306
č.26   -  rozšírenie evanjelického cintorína				0,348
č.27   -  skládka BIOODPADU – KOMPOSTOVISKO pri chate			0,360
č.28   -  rozšírenie  rímskokatolíckeho cintorína				0,285
č.29   -  rozšírenie športového areálu obce		  	  	0,584	  	
č.30A -  PríSTUPOVá CESTA DO šPORTOVéHO AREáLU 		     		0,265
č. 30B -  REKONŠTRUKCIA MOSTU CEZ POTOK KOTRBÁL  			---
Č.31A -  PLOCHY pre PODNIKATEĽSKÉ služby – intravilán 			0,260
Č.31B -  PLOCHY pre PODNIKATEĽSKÉ služby – extravilán 			0,400
č.32   -  REZERVA PRE SLUžBY			-  rezerva po r.2030	
č.33   -  PLOCHY pre nezávadnú výrobu, LOGISTIKU, SKLADOVANIE a pod. 	2,245
								Spolu	            23,290 Ha

kotrbál + ceroviny	
Č.34   -  verejný park + detské ihriská					1,625
Č.35   -  TURISTICKO-REKREAČNÁ  ODDYCHOVÁ ZÓNA ceroviny	            	            10,148
Č.36   -  OCHRANNÁ izolačná ZELEŇ						0,302
								Spolu	             12,075 Ha
SILA
č.37a -  IBV   - na brehoch – intravilán   	  		  5 RD		0,508
č.37b -  IBV   - na brehoch – extravilán  	  		  3 RD		0,425
č.38   -  IBV   - centrum						13 RD		0,896 
č.39   -  IBV   - pri cintoríne					  8 RD		0,554
č.40   -  IBV   - roklina			 		  	10 RD	 	0,610		 
č.41   -  IBV   - smer čab				  	11 rd		1,100		
č.42   -  IBV   - pri rieke	  	           				14 rd		1,070
č.43   -  IBV   - kopanice			-  rezerva po r.2030			  	
č.44   -  hbv  - bytové domy  v centre 		        2 x 16 b.j.		0,370	
Č.45   -  PLOCHY PRE OBČ.VYBAVENOSŤ + služby				0,257
č.46   -  športový areál +  detské ihriská					0,190
č.47   -  verejný park 								0,175
č.48   -  skládka BIOODPADU – KOMPOSTOVISKO				0,280
č.49   -  cestné prepojenie na brehoch					0,125
č.50   -  Ochranná verejná zeleň						0,820
							              Spolu	           	7,380 Ha

 	 							CELKOM       	46, 300 ha
z toho je   v zastavanom území obce (intravilán)  .......................................    35,745 HA 
	    mimo hranice zastavaného územia obce (extravilán)  .................   10,555 HA 


Podľa urbanisticko-architektonického riešenia predkladá sa vyhodnotenie PPF len tých lokalít,  ktoré sú mimo zastavaného územia (intravilánu) určené pre bývanie, výrobu, rekreáciu, šport a technickú vybavenosť.  
V zastavanom území obce je záber PPF, ktorý tvoria :	-  orná pôda
							-  voľné pozemky 
							-  jestvujúce súkromné záhrady 
uvažovaný najmä pre bytovú výstavbu a nevyhodnocuje sa po jednotlivých lokalitách, ale celkovo.

Skutočný záber PPF pre bytovú výstavbu (zastavané a spevnené plochy) v návrhu ÚPN-O do
r.2030 prestavuje :
- pre jeden RD cca 200 m2 z nových bilancovaných plôch,  t.j. 206 RD  x 200 m2 =  41 200  m2.  
- pre jeden RD cca 200 m2 v rámci voľných prieluk,             t.j.   35 RD  x 200 m2 =    7 000  m2.                        
- u hromadnej bytovej výstavby HBV priemerne 80 m2 /byt,  t.j. 112 b.j.  x 100 m2 =  11 200  m2. 
Záber PPF bude uskutoèòovaný postupne po jednotlivých lokalitách .

	             Všetky navrhované plochy pre záber PPF mimo zastavaného územia, ktoré sa
nachádzajú na pôdach skupiny 1- 4 t.j. vysoko a stredne produkèné majú alternatívne riešenie 
tzv. nultý variant.

 Hodnotenie navrhovaných lokalít v rámci zastavaného územia  do roku 2030 je nasledovné :

Lokalita è. 1
Miesto lokality : 	v západnej èasti intravilánu obce smerom na Kotrbál
Druh výstavby : 	IBV  22 RD
Rozloha lokality : 	2,733 ha
Záber PPF : 		2,733 ha – orná pôda
BPEJ :		0147202 –  6.skupina  
Parcelné èíslo : 	1004/10, 1104/3, 1105/14, 1105/18
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 2a
Miesto lokality : 	na západnom okraji obce – pri evanjelickom cintoríne
Druh výstavby : 	IBV 21 RD  
Rozloha lokality : 	1,817 ha
Záber PPF : 		1,817 ha – orná pôda, TTP, záhrady
BPEJ :		0147402 –  6.skupina 
Parcelné èíslo : 	1144/1, 1145, 1146/3, 1147, 1155, 1156, 1157, 1161 - orná pôda			1148, 1151, 197/1, 198/2, 207, 208/1, 208/3, 208/4, 216/1, 216/2, 228 - záhrady
		1153/1, 1154/1 - trvalo trávnaté porasty 
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 3
Miesto lokality : 	v centre obce – na vàšku
Druh výstavby : 	IBV  5 RD
Rozloha lokality : 	0,395 ha
Záber PPF : 		0,395 ha – orná pôda, záhrady
BPEJ :		0147202 –  6.skupina 
Parcelné èíslo :   	166/1, 1268, 1271/1, 1272, 1273 – orná pôda 
		166/1 - záhrada 
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 4a
Miesto lokality : 	na severovýchodnom okraji obce – Fortòa
Druh výstavby : 	IBV  8 RD
Rozloha lokality : 	0,485 ha
Záber PPF : 		0,485 ha – záhrady
BPEJ :		0144002 –  3.skupina 
Parcelné èíslo :   	1030/3, 1030/11, 1030/12, 1030/16, 1030/17, 1027/28, 1027/45, 1027/46
Užívate¾ : 		súkromné pozemky


Lokalita è. 4b
Miesto lokality : 	na severovýchodnom okraji obce – Fortòa
Druh výstavby : 	IBV  16 RD
Rozloha lokality : 	1,908 ha
Záber PPF : 		1,908 ha – orná pôda
BPEJ :		0144002 –  3.skupina  
Parcelné èíslo :           	553/8
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 6
Miesto lokality : 	pri ceste III/513016
Druh výstavby   : 	IBV  5 RD
Rozloha lokality : 	0,348 ha
Záber PPF : 		0,348 ha – orná pôda, záhrada, zastavaná plocha
BPEJ :		0128004 –  6.skupina 
Parcelné èíslo :           	347 - orná pôda 903 m2,  343 - záhrada 554 m2
		348 - zastavaná plocha 2023 m2	
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 8a
 Miesto lokality : 	pri futbalovom ihrisku
Druh výstavby : 	IBV 10 RD	  
Rozloha lokality : 	0,987 ha
Záber PPF : 		0,987 ha - záhrady
 BPEJ :		0194002 - záhrady
Parcelné èíslo :           	34/1, 34/2, 38/2, 43/1, 43/2, 44, 52, 53, 58, 59
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 20
 Miesto lokality : 	v strede obce pri rieèke Radošinka
Druh výstavby   : 	verejný park + detské ihriská
Rozloha lokality : 	0,320 ha
Záber PPF : 		0,320 ha – TTP
BPEJ :		0128004 –  6.skupina 	
Parcelné èíslo :           	1044/1
Užívate¾ : 		obecný pozemok

Lokalita è. 22
Miesto lokality : 	pri ceste III/513016
Druh výstavby : 	verejný park + detské ihriská  
Rozloha lokality : 	0,113 ha
Záber PPF : 		0,113 ha – záhrada, ostatná plocha
BPEJ :		0128004 –  6.skupina  
Parcelné èíslo :                 	343 -záhrada 277 m2,  349 – jestvujúca cesta 60 m2
		359/1-ostatná plocha 794 m2
Užívate¾ : 		obecné a súkromné pozemky

Lokalita è. 25
Miesto lokality : 	v západnej èasti obce
Druh výstavby : 	umelá vodná zdrž
Rozloha lokality : 	0,306 ha
Záber PPF : 		0,306 ha – orná pôda, záhrady
BPEJ :		0147202 – 6.skupina
Parcelné èíslo :           	1155, 1156, 1157, 1161 – orná pôda,  1165/1- záhrada
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 26
Miesto lokality : 	pri evanjelickom kostole
Druh výstavby : 	rozšírenie cintorína
Rozloha lokality : 	0,348 ha
Záber PPF : 		0,348 ha – záhrada
BPEJ :		0147402 – 6.skupina 	 
Parcelné èíslo :           	185/2
Užívate¾ : 		cirkevný pozemok
Lokalita è. 31a
Miesto lokality : 	vo východnej èasti obce oproti PD
Druh výstavby : 	plochy pre podnikate¾ské služby
Rozloha lokality : 	0,260 ha
Záber PPF : 		0,260 ha – záhrady, zastavaná plocha
BPEJ :		0194002 – 8.skupina
Parcelné èíslo :           	537, 552, 560 - záhrady 1764 m2,  556 - zastavaná plocha 587 m2
		561 - jestvujúca cesta 249 m2
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 35
Miesto lokality : 	Ceroviny - samostatná èas� obce 
Druh výstavby : 	rekreaèná zóna
Rozloha lokality : 	10,148 ha
Záber PPF : 		  8,118 ha – záhrady
BPEJ :		0147402 – 6.skupina 	 
Parcelné èíslo :           	---
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 36
Miesto lokality : 	Ceroviny - samostatná èas� obce 
Druh výstavby : 	ochranná izolaèná zeleò
Rozloha lokality : 	0,302 ha
Záber PPF : 		0,302 ha – záhrady
BPEJ :		0147402 – 6.skupina
Parcelné èíslo :           	1694, 1695
Užívate¾ : 		 súkromné pozemky

Lokalita è. 37a
Miesto lokality : 	Sila - lokalita Na brehoch
Druh výstavby : 	IBV  5 RD
Rozloha lokality : 	0,508 ha
Záber PPF : 		0,508 ha – orná pôda
BPEJ :		0147402 –  6.skupina  
Parcelné èíslo : 	370/1
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 38
Miesto lokality : 	Sila – v centre miestnej èasti
Druh výstavby : 	IBV 13 RD  
Rozloha lokality : 	0,896 ha
Záber PPF : 		0,896 ha – záhrady
BPEJ :		0147202 –  6.skupina 
Parcelné èíslo : 	72/2, 73/2, 74/2, 76/2, 84/2, 87/2, 93, 97/2, 103, 104, 107, 111/2, 114/2, 
		117/2, 117/3, 125/12
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 39
Miesto lokality : 	Sila – pri cintoríne
Druh výstavby : 	IBV  8 RD
Rozloha lokality : 	0,554 ha
Záber PPF : 		0,554 ha – orná pôda, záhrada 
BPEJ :		0147202 –  6.skupina 
Parcelné èíslo :   	1005/2, 1005/7 – orná pôda,  1005/15 – záhrada 
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 41
Miesto lokality : 	Sila – pri ceste na Èab
Druh výstavby : 	IBV  11RD
Rozloha lokality : 	1,100 ha
Záber PPF : 		1,100 ha – orná pôda
BPEJ :		0119002 –  1.skupina 
Parcelné èíslo :   	800/1
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 42
Miesto lokality : 	Sila – pri rieèke Radošinka
Druh výstavby : 	IBV  14 RD
Rozloha lokality : 	1,070 ha
Záber PPF : 		1,070 ha – orná pôda
BPEJ :		0147202 –  6.skupina  
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 45
Miesto lokality : 	Sila - v centre miestnej èasti
Druh výstavby   : 	plocha pre obèiansku vybavenos�, služby
Rozloha lokality : 	0,257 ha
Záber PPF : 		0,257 ha – záhrada
BPEJ :		0147404 –  6.skupina 
Parcelné èíslo :           	144/2
Užívate¾ : 		obecný pozemok

Lokalita è. 46
Miesto lokality : 	Sila - v centre miestnej èasti
Druh výstavby   : 	športový areál
Rozloha lokality : 	0,190 ha
Záber PPF : 		0,190 ha – orná pôda
BPEJ :		0147404 –  6.skupina 
Parcelné èíslo :           	144/1
Užívate¾ : 		obecný pozemok
Lokalita è. 47
Miesto lokality : 	Sila – nad roklinou  pri PD
Druh výstavby : 	verejný park + detské ihriská 
Rozloha lokality : 	0,175 ha
Záber PPF : 		0,175 ha – TTP
 BPEJ :		0147202 – 6.skupina
Parcelné èíslo :           	123
Užívate¾ : 		obecné pozemky

 Hodnotenie navrhovaných lokalít mimo zastavané územie  do roku 2025 je nasledovné :

Lokalita è. 2b
Miesto lokality : 	na západnom okraji obce – pri evanjelickom cintoríne
Druh výstavby : 	IBV 12 RD mimo intravilán 
Rozloha lokality : 	0,720 ha
Záber PPF : 		0,720 ha – orná pôda 
BPEJ :		0147402 –  6.skupina  
Parcelné èíslo : 	189, 1170
Užívate¾ : 		PD, súkromné pozemky 

Lokalita è. 5
Miesto lokality : 	na severovýchodnom okraji obce – Fortòa
Druh výstavby : 	IBV 32 RD mimo intravilán 
Rozloha lokality : 	2,194 ha
Záber PPF : 		2,194 ha – orná pôda 
BPEJ :		0144002 –  3.skupina  
Parcelné èíslo : 	553/1
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 8b
Miesto lokality : 	pri športovom areáli
Druh výstavby : 	IBV 11 RD mimo intravilán 
Rozloha lokality : 	1,043 ha
Záber PPF : 		1,043 ha – TTP 
BPEJ :		0194002 –  8.skupina  
Parcelné èíslo :   	437
Užívate¾ : 		PD 

Lokalita è. 28
Miesto lokality : 	na Funcíne pri rímskokatolíckom kostole
Druh výstavby : 	rozšírenie cintorína
Rozloha lokality : 	0,285 ha
Záber PPF : 		0,285 ha – orná pôda  
BPEJ :		0147202 –  6.skupina 	
Parcelné èíslo :   	141/2
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 29
Miesto lokality : 	na juhovýchodnom okraji obce pri futbalovom ihrisku
Druh výstavby : 	rozšírenie športového areálu
Rozloha lokality : 	0,584 ha
Záber PPF : 		0,584 ha – TTP 
BPEJ :		0119002 –  1.skupina 
Parcelné èíslo :   	437
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 31b
Miesto lokality : 	vo východnej èasti obce oproti PD
Druh výstavby : 	plochy pre podnikate¾ské služby
Rozloha lokality : 	0,400 ha
Záber PPF : 		0,400 ha – orná pôda 
BPEJ :		0144002 –  3.skupina 
Parcelné èíslo :   	701
Užívate¾ : 		PD 

Lokalita è. 33
Miesto lokality : 	na juhovýchodnom okraji obce pri PD
Druh výstavby : 	vybavenostno-výrobná zóna
Rozloha lokality : 	2,245 ha
Záber PPF : 		2,245 ha – orná pôda 
BPEJ :		0144002 –  3.skupina 
Parcelné èíslo :   	702
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 37b
Miesto lokality : 	Sila - lokalita Na brehoch
Druh výstavby : 	IBV  3 RD mimo intravilánu
Rozloha lokality : 	0,425 ha
Záber PPF : 		0,425 ha – záhrady
BPEJ :		0147402 –  6.skupina  
Parcelné èíslo : 	288/1, 299/1, 309/1, 370/12
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 48
 Miesto lokality : 	Sila – nad roklinou Na brehoch
Druh výstavby : 	skládka bioodpadu
Rozloha lokality : 	0,280 ha
Záber PPF : 		0,280 ha – orná pôda
 BPEJ :		0147402 – 6.skupina
Parcelné èíslo :           	370/1
Užívate¾ : 		PD

Lokalita è. 49
 Miesto lokality : 	Sila – lokalita Na brehoch
Druh výstavby : 	cestné prepojenie
Rozloha lokality : 	0,125 ha
Záber PPF : 		0,125 ha – záhrady
 BPEJ :		0147402 – 6.skupina
Parcelné èíslo : 	288/1, 289, 299/1, 309/1, 370/12
Užívate¾ : 		súkromné pozemky

Lokalita è. 50
Miesto lokality : 	na Funcíne pri rímskokatolíckom kostole
Druh výstavby : 	ochranná izolaèná zeleò
Rozloha lokality : 	0,820 ha
Záber PPF : 		0,820 ha – orná pôda  
BPEJ :		0147402 –  6.skupina 	
Parcelné èíslo :   	388/1
Užívate¾ : 		PD

V zmysle zákona è. 220/2004 o ochrane a využívaní po¾nohospodárskej pôdy bude budúcim  investorom vykonaná skrývka humusového horizontu po¾nohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpeèené jej hospodárne a úèelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, ktorá bude doložená k rozhodnutiu o vyòatí po¾nohospodárskej pôdy v zmysle § 17 tohto zákona.

Navrhované  plochy pre rozvojové zámery obce 
Katastrálne územie obce Nové Sady sa skladá z viacerých miestných častí :
	- časť Sila				    	   376,2623 ha
	- časť Nové Sady + Kotrbál + Ceroviny	 	1 371,2295 ha
Celková výmera katastrálneho územie obce Nové Sady spolu	 	1 747,4918 ha
z toho :
		- extravilán obce	 	 	1 599,0772 ha
Zastavané územie obce  - intravilán celej obce Nové Sady     	   	   148,4146 ha
Celková rozloha zastavaného územia obce do roku 2030 po rozšírení ..........  158,6096 ha

Z toho predpokladané rozvojové zámery a navrhované plochy na rozšírenie zastavaného územia obce do roku 2030 :
	         -  bytová výstavba       lokalita è.  2b    IBV – 12 RD                              	    0,7200 ha
		              lokalita è.  5       IBV –   8 RD                                   2,1940 ha
		              lokalita è.  8b    IBV – 11 RD         	      1,0430 ha
		              lokalita è.  37b  IBV –   3 RD      	      	      0,4200 ha
               	-  rozšírenie obecného parku - lokalita è.21b      		      0,8090 ha                                   
	-  rozšírenie cintorína - lokalita è.28			      0,2850 ha
	-  rozšírenie športového areálu - lokalita è.29		      0,5840 ha
	-  prístupová cesta do športového areálu - lokalita è.30	      	      0,2650 ha
	-  plochy pre vyššie služby - lokalita è.31b		      0,4000 ha
	-  plochy pre nezávadnú výrobu - lokalita è.33	 	      2,2450 ha
 	-  skládka bioodpadu - lokalita è.48 			      0,2800 ha
	-  cestné prepojenie v èasti Sila - lokalita è.49	 	      0,1250 ha
	-  verejná ochranná zeleò - lokalita è.50	 	      	      0,8200 ha
  				                       		spolu	               10,1950 ha

 Územný plán obce Nové Sady z dôvodov ako je to uvedené v predchádzajúcich èastiach predkladá návrh na rozvojové zámery do roku 2030 v katastri obce  na ploche  46,3000 ha
z toho je v zastavanom území obce ...............................................................   35,7450 ha 
	   mimo hranice zastavaného územia obce  .........................................  10,5550 ha 

Z danej celkovej výmery predstavuje záber PPF do roku 2030 ......................    35,500 ha
A.)   Z toho je v zastavanom území obce (intraviláne)  ..................................     26,379 ha
z toho :
-  bytová výstavba 	časť Nové Sady	  
                     -  jestvujúce voľné pozemky                                               RD   - 17 RD     1,569 ha
 	-  bytová výstavba	lokalita è.  1		IBV  - 22 RD     2,733 ha	
			lokalita è.  2A   	IBV  - 21 RD     1,817 ha
			lokalita è.  3  		IBV  -   5 RD     0,395 ha
			lokalita è.  4A   	IBV  -   8 RD     0,485 ha 
			lokalita è.  4B                       IBV  - 16 RD     1,908 ha				lokalita è.  6 (èas�)  	IBV  -   5 RD     0,150 ha
			lokalita è.  8A   	IBV  - 10 RD     0,987 ha

		èas� Kotrbál
	-  jestvujúce vo¾né pozemky              		RD   -   7 RD     0,980 ha

              		èas� Sila
	-  jestvujúce vo¾né pozemky              		RD   - 11 RD     1,006 ha
 	-  bytová výstavba	lokalita è.  37A	IBV  -   5 RD     0,508 ha
			lokalita è.  38   	IBV  - 13 RD     0,896 ha
			lokalita è.  39                        IBV  -   8 RD     0,554 ha 
			lokalita è.  41   	IBV  - 11 RD     1,100 ha
			lokalita č.  42		IBV  - 14 RD     1,070 ha		Spolu bytová výstavba				16,158 ha

-  iné plochy a zariadenia	časť Nové Sady
	-  verejný park + detské ihriská – lokalita č.20		     0,320 ha	                                   
	-  verejný park + detské ihriská – lokalita è.22 (èas�)	     	     0,028 ha 
	-  umelá vodná zdrž - lokalita è.25		     	     0,306 ha
	-  rozšírenie evanjelického cintorína - lokalita è.26		     0,348 ha
                      -  plochy pre vyššie služby - lokalita è.31A (èas�)	    0,177 ha

                                            časť Ceroviny
                      -  rekreaèná zóna – lokalita è.35 (èas�)	    8,118 ha
                      -  ochranná izolaèná zeleò – lokalita è.36	    0,302 ha

                                            časť Sila
                      -  občianska vybavenosť + služby – lokalita č.45	    0,257 ha
                      -  športový areál – lokalita č.46	    0,190 ha	
                      -  verejný park + detské ihriská – lokalita č.47                                                0,175 ha	

                     Spolu iné plochy a zariadenia                                                                     10,221 ha		
 Lokality mimo zastavaného územia obce (extravilán)  .................................................     9,121 ha 
z toho :
-  bytová výstavba               èas� Nové Sady    
                     -  bytová výstavba	lokalita è.  2B    	IBV – 12 RD       0,720 ha
                                                                   lokalita è.  5                         IBV – 32 RD       2,194 ha
			lokalita è.  8B                       IBV – 11 RD       1,043 ha

                                           èas� Sila
                     -  bytová výstavba                lokalita è.  37B                      IBV  -   3 RD       0,425 ha

                     Spolu bytová výstavba	  4,382 ha

-  iné plochy a zariadenia  časť Nové Sady
                     -  rozšírenie cintorína - lokalita č.28	  0,285 ha
	-  rozšírenie športového areálu - lokalita è.29		    0,584 ha
	-  plochy pre vyššie služby - lokalita è.31b		                          0,400 ha
	-  plochy pre nezávadnú výrobu - lokalita č.33	 	    2,245 ha

		časť Sila
	-  skládka bioodpadu - lokalita č.48 			    0,280 ha
	-  cestné prepojenie v èasti Sila - lokalita è.49	 	    0,125 ha
	-  verejná ochranná zeleň - lokalita č.50	 	     	    0,820 ha

	Spolu iné plochy a zariadenia                                                                    4,739 ha

Skutoèný záber PPF pre bytovú výstavbu (zastavané a spevnené plochy) v návrhu ÚPN-O 
do r.2030 prestavuje :
- pre jeden RD cca 200 m2 z nových bilancovaných plôch,  t.j. 206 RD  x 200 m2 =  41 200 m2.  
- pre jeden RD cca 200 m2 v rámci vo¾ných prieluk,             t.j.  35 RD  x 200 m2 =     7 000 m2.                        
- u hromadnej bytovej výstavby HBV priemerne 80 m2 /byt,  t.j. 112 b.j. x 100 m2 =   11 200 m2. 
Záber PPF bude uskutoèòovaný postupne po jednotlivých lokalitách .

V rámci územného plánu je riešená príprava potrebných plôch pre zriadenie
a.)   vybavenostno-výrobnej zóny  mimo intravilánu obce:   
       - v juhovýchodnej èasti obce na križovatke regionálnych ciest, lokalita è.33     2,245 ha 
z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%    .........................       1,350 ha
b.)   resp. navrhované plochy pre podnikate¾ské služby :
       - v juhovýchodnej èasti obce pri ceste III/513016, lokalita è.31  ..................    0,660 ha  
	z toho zastavané a ostatné plochy min. 60%   ...............................    0,400 ha
Rekreaèno-oddychovú zónu obce i jej širšieho okolia (lokalita è.35) tvorí samostatná èas� obce Ceroviny, nachádzajúca sa v tichej polohe na západnom okraji katastra obce. 
Táto lokalita je pod¾a ÚPN obce navrhnutá pre celoroènú rekreáciu a oddych s predpokladom výstavby nových rekreaèných domèekov, chalúp i samotných rodinných domov v poète cca 20 ks. 
Výmera lokality celkom     ................................................................................  10,148 ha
z toho :
	                 -   jestvujúce zastavané plochy   .................................    2,030 ha
	                 -   navrhované zastavané plochy cca 20 ks x 200 m2 =   0,400 ha

Preh¾ad vývoja a zmeny poètu obyvate¾ov v obci Nové Sady

Požiadavky na bývanie vyplývajú z predpokladaných demografických údajov o vývoji poètu 
obyvate¾ov obce do roku 2030.
V navrhovanom období  (rok 2030) predpokladáme s nárastom obyvate¾ov voèi roku 2001 
(1320 obyv.) o 10% =  + 132 obyvate¾ov, èo znamená celkový poèet  1452 obyv.
rok 		2001	2008	         2020		 2030                    
poèet obyvate¾ov             1320	1321	         1360		 1452 		              východzí stav 		         +3% = 40 	+7% = 92

na jeden trvalo obývaný byt by malo výh¾adovo pripada� (obložnos� bytu) ............. 3,00 osôb/byt

Pre tento predpokladaný poèet obyvate¾ov je potrebné v rámci návrhu Územného plánu obce  uvažova� s týmto poètom nových bytových jednotiek :
	pre prírastok obyvate¾ov 132 obyv. pri obložnosti 3,0		44 b.j.
	obnova bytového fondu postaveného do r. 1919 (neobývané)	  	  9 b.j.

	obnova 50 % bytového fondu postaveného v r. 1920 -1970       		60 b.j.

	zníženie obložnosti jestvujúceho bytového fondu                                   	27 b.j.                        

	C E L K O M			                 140 b.j. 

Uvedený poèet bytových jednotiek bude v obci postupne realizovaný v súlade s majetkoprávnymi vz�ahmi  pod¾a možnosti uvo¾òovania, budovania a dispozície stavebných pozemkov do r. 2030  nasledovným spôsobom : 
formou IBV na nových pozemkoch   (Nové Sady lokality è.1 – 4, 6, 8)	     		87 b.j.
					(Sila lokality è.37 – 42)				61 b.j.
v rámci doplòovania jestvujúcich prieluk v obytnej zóne	- Nové Sady	     		17 b.j.								 	- Kotrbál	       7 b.j.
								- Sila		     11 b.j.
formou nájomných bytových domov	(lokality 13,14,15,44)			   112 b.j.
prestavbou a obnovou starých jestvujúcich domov					60 b.j.
zobytnením èasti neobývaných jestvujúcich domov					  9 b.j. 
 				možnosti v zastavanom území obce	  364 b.j.

formou IBV za hranicami intravilánu  (Nová Sady lokalita è.2b, 5, 8b)    	     55 b.j.
                                                     (Sila lokalita è.37b)			      		  3 b.j.                        
				možnosti  mimo intravilánu 			    58 b.j.

			C E L K O V Á    M O Ž N O S �   Ú Z E M I A	  422 b.j.
Skutoèná potreba pozemkov pre výstavbu RD (rodinných domov) resp. HBV (hromadnej bytovej výstavby) ako  málopodlažnej zástavby, bude totiž do znaènej miery závislá od ekonomických možností a schopností obyvate¾stva. Z tohoto dôvodu je potreba v ÚPN predloži� hlavne celkový návrh potencionálnych možností využitia územia pre zónu bývania, taktiež s vyznaèením možnosti rezervy pre ïalší výh¾ad. 
Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uvažova� s výmerou pozemkov 8 - 10 árov,
(u progresívnej radovej bytovej výstavbe 4 - 6 áre). 
Výšková hladina zástavby je navrhovaná do 2 nadzemných podlaží u IBV + možnos� využitia podkrovia,  a u hromadnej bytovej výstavby do maximálne 4 nadzemných podlaží.




















Bilancia plôch pre bývanie a iných plôch po jednotlivých lokalitách ÚPN-O Nové Sady

A.) NOVÉ SADY
Èíslo
lokality
Plochy      pre bývanie 
- poèet
  bytov 
Celková výmera lokality
ha
Terajšie využitie
Návrh pod¾a ÚPN
PPF
PPF ha
PPF – ha





%
V zastav. území obce
Mimo zastavaného územia obce    
k  1.1.1990
  1

  22
  2,733
PPF – orná pôda
IBV
100%
  2,733
  ---
2a

  21
  1,817
Záhrady,TTP,orná  
IBV
100%
  1,817
  ---
2b

  12
  0,720
PPF – orná pôda
IBV
100%
   ---
  0,720
  3

    5
  0,395
Záhrady+orná pôda
IBV
100%
  0,395
  ---
4a

    8
  0,485
Záhrady
IBV
100%
  0,485 
  ---
4b 

  16
  1,908
PPF – orná pôda
IBV
100%
  1,908
  ---
  5

  32
  2,194
PPF – orná pôda
IBV
100%
   ---
  2,194
  6

    5
  0,348
Záhrady, orná pôda
zastavaná plocha
IBV
  40%
  0,150
  ---
  7
Vyh¾ad 
  
  




 
8a

  10
  0,987
Záhrady
IBV
100%
  0,987
  ---
8b

  11
  1,043
TTP
IBV
100%
   ---
 1,043
  9
Výh¾ad
 






10
Výh¾ad 
  
  





11
Výh¾ad 

  





12
Výh¾ad 







13

  16
  0,325
Ostatné plochy
HBV
   ---
   ---
 ---
14

2x16
  0,385
Ostatné plochy
HBV
   ---          
   ---
 ---
15

2x16
  0,324
Ostatné plochy
HBV
   ---
   --- 
 ---
 x                   
Vo¾né
pozemky
 
  17 
 
  1,569

Záhrady, orná pôda

RD

100%
 
 1,569  

 ---




239 b.j.

15,233 ha



 
10,044 ha   
 
 3,957 ha

iné plochy







16
Dom opatr. služby
  0,200
Zastavané plochy

   ---
   ---
  ---
17
Polyfunkcia OV+byty
  0,602
Ostatné plochy

   --- 
   ---
  ---
18
Kaštie¾ – kult.centrum
  0,261
Zastavané plochy

   ---
   ---
  ---
19
Telocvièòa + ihriská 
  0,728
Ostatné plochy

   --- 
   ---
  ---
20
Verejný park + ihriská
  0,320
TTP

100%
  0,320
  ---
21a
Rekonštrukcia parku
  0,690
Ostatné plochy

    ---
   ---
  ---
21b
Rekonštrukcia parku
  0,809
Ostatné plochy

    ---
   ---
  ---
22
Verejný park + ihriská
  0,113
Záhrady, ostatné pl

  25% 
  0,028
  ---
23
24
25
26
27
28
29
30a
30b
31a
31b
32
33

Židovský cintorín 
Verejný park + ihriská
Umelá vodná zdrž
Rozšírenie cintorína
Skládka bioodpadu
Rozšírenie cintorína
Športový areál
Prístupová cesta
Rekonštrukcia mosta
Podnikate¾ské služby
Podnikate¾ské služby
Služby – výh¾ad
Nezávadná výroba
  0,150
  0,700
  0,306
  0,348
  0,360
  0,285
  0,584
  0,265
  ---
  0,260
  0,400
  
  2,245
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Záhrady, orná pôda
Záhrada
LPF – les
PPF – orná pôda
TTP
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Záhrady, zastav.pl. 
PPF – orná pôda

PPF – orná pôda

    ---
    ---
100% 
100%   
    ---
100%
100%
    --- 
    ---
  70%
100%

100%
   ---
   ---
  0,306
  0,348
   ---
   ---
   ---
   ---
   ---
  0,177
   ---

   ---
  ---
  ---
  --- 
  ---
  ---
  0,285
  0,584
  ---
  ---
  ---
  0,400

  2,245

spolu iné plochy
  9,626 ha 



  1,179 ha
 3,514 ha









Celkom Nové Sady
24,859 ha



11,223 ha
 7,471 ha








B.) KOTRBÁL + CEROVINY
Èíslo
lokality
Plochy      pre bývanie 
- poèet
  bytov 
Celková výmera lokality
ha
Terajšie využitie
Návrh pod¾a ÚPN
PPF
PPF ha
PPF – ha





%
V zastav. území obce
Mimo zastavaného územia obce    
k  1.1.1990
 x                   
Vo¾né
pozemky
  
   7 
  
  0,980

Záhrady,orná pôda 

RD

100%
 
  0,980  
  
  ---



   
   7 b.j.
  
  0,980 ha



 
  0,980 ha   
  
  ---

iné plochy






34
35
Verejný park + ihriská
Rekreaèná zóna
  1,625
10,148 
Ostatné plochy
Zast.pl.+ záhrady

     ---
   80%
   ---
  8,118
  ---
  ---
36
Ochr.izolaèná zeleò
  0,302
Záhrady

 100%
  0,302
  ---

spolu iné plochy
12,075 ha 



  8,420 ha
  ---









Celkom Kotrbál+Ceroviny 

13,055 ha



  
  9,400 ha
 
  ---


C. SILA
Èíslo
lokality
Plochy      pre bývanie 
- poèet
  bytov 
Celková výmera lokality
ha
Terajšie využitie
Návrh pod¾a ÚPN
PPF
PPF ha
PPF – ha





%
V zastav. území obce
Mimo zastavaného územia obce    
k  1.1.1990
37a

    5
  0,508
Záhrady
IBV
100%
  0,508
  ---
37b

    3
  0,425
Záhrady 
IBV
100%
   ---
  0,425
38

  13
  0,896
Záhrady
IBV
100%
  0,896
  ---
39

    8
  0,554
orná pôda,záhrady
IBV
100%
  0,554
  ---
40

  10
  0,610
Ostatné plochy
IBV
    ---
  --- 
  ---
41 

  11
  1,100
PPF – orná pôda
IBV
100%
  1,100
  ---
42

  14
  1,070
PPF – orná pôda
IBV
100% 
  1,070
  ---
43
Vyh¾ad 







44

2x16
  0,370
Ostatné plochy
HBV
    ---
  ---
  ---
 x                   
Vo¾né
pozemky
 
  11 
  
  1,006

Záhrady,orná pôda

RD

100%
  
  1,006  
  
  ---




107 b.j.
  
6,539 ha




  5,134 ha   
  
  0,425 ha

iné plochy






45
Polyfunkcia OV+byty
  0,257
Záhrada

100%
  0,257
  ---
46
Športový areál
  0,190
PPF – orná pôda

100%   
  0,190 
  ---
47
48
Verejný park + ihriská
Skládka bioodpadu
  0,175
  0,280
TTP
PPF – orná pôda

100%
100%  
   0,175
   ---
  ---
  0,280
49
50
Cestné prepojenie
Ochr.izolaèná zeleò
  0,125
  0,820
Záhrady  
PPF – orná pôda

100%
100%
   ---
   ---
  0,125
  0,820

spolu iné plochy
  1,847 ha 



  0,622 ha
  1,225 ha









Celkom Sila
  8,386 ha



  5,756 ha
  1,650 ha




D.) OBEC NOVÉ SADY

Plochy pre bývanie
22,752 ha 



16,158 ha
  4,382 ha

Iné plochy spolu
23,548 ha 



10,221 ha
  4,739 ha









Celkom obec N.Sady
46,300 ha



26,379 ha
  9,121 ha
					                 PPF  spolu  35,500 ha	






B/  TABU¼KOVÁ ÈAS�

Príloha 1	Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
                po¾nohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie  ÚPN–O Nové Sady

Príloha 2	Vyhodnotenie dôsledkov individuálneho návrhu nepo¾nohospodárskeho použitia po¾nohospodárskej pôdy pre konkrétny stavebný, alebo iný zámer, pod¾a jednotlivých lokalít urbanistického riešenia ÚPN-O Nové Sady
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